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Forord
Dette veiledningsheftet er skrevet av Helge Støren som en del av KlM-prosjektet (Kvalitet
i matematikkundervisningen).Prosjektet blir utført på oppdrag fra Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementetav Telemarksforsking-Notodden (TFN) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS).
Prosjekteter en del av departementetsopplegg for vurdering i skolen og har flere formål:
' Utvikle en integrert prøve- og etterutdanningspakkesom kan brukes av lærere som
ledd i intern vurdering.
. Uwikle prøvemateriell av diagnostisk karakter som kan danne utgangspunkt
for
konkrete undervisningstiltak innenfor deler av faget.
' Kartlegge holdninger og forestillinger elever har til matematikk og undervisningi
faget.
' Beskrive hele spekteretav elevprestasjonerinnenfor ulike områder av faget, ikke bare
minimum kompetanse.
I tillegg til dette veiledningsheftet er det tidligere utviklet veiledningshefter til diagnostiske
oppgaverinnenfor områdene:
Tall og tallregning
Funksjoner
Algebra
Det er også utviklet et hefte, Introdul<sjontil diøgnostisk undervisning i matematikk, som
diskuterermatematiskkompetanseog arbeidsmåteri faget.
Heftet Matematikkpå småskoletrinneter et veiledningsheftesom ikke er basertpå innsamlede
data fta diagnostiske oppgaver.Dette heftet presentererog diskuterer viktige sider ved den
faglige utviklingen hos elever på småskoletrinnetinnenfor faglige ernner i matematikk. Alle
hefteneer tilgiengelige fra Læringssenteret.
Et veiledningsheftetil diagnostiskeoppgaver innenfor området Geometri for grunnskolen er
under utarbeiding. Det samme gjelder tre hefter for videregåendeskole, Tall og tallregning,
Geometri og Måling og enheter
Det arbeides også med et hefte som er basert på tanker om matematikkfaget hos elever og
lærere.
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Innledning
Dette veiledningsheftet inneholder to deler, som begge er knyttet til diagnostiske oppgaver
rettet mot begreper som er knyttet til måling og enheter.Oppgaveneer prøvd ut, og data er
samlet blant elever i 6. og 9. klasse.Oppgaveneer samlet i egnehefter og kan brukes fra 5. til
10.klasse.
Veiledningsheftetbygger på heftet Introdul<sjontil diagnostiskundervisningi matematikk, som
inneholder en generell diskusjon av matematisk kompetanse,læring i matematikk, arbeidsmåter i faget og bruk av diagnostiske oppgaver. Det er mulig il gSøreseg nytte av de
diagnostiskeoppgavenei undervisningenuten først å lese introduksjonsheftet.Vi tilrår likevel
at det blir brukt noe tid på dette. En klaryjøring av følgende spørsmålhar en sentral plass i
introduksjonsheftet:
.
.
.
.
.
.

Hva er misoppfatninger?
Hva er diagnostiskeoppgaver?
Når fungerer oppgaverdiagnostisk?
Hvordan bruke de diagnostiskeprøvenei klasserommet?
Hvilke pedagogiskekonsekvenserfiir våre kunnskaperom misoppfatninger?
Hvordan undervisemed basis i kunnskap om den enkelte elevsmisoppfatninger?

Del 1 i dette veiledningsheftetgår gjennom de enkelte oppgavenei prøvene,med diskusjon av
ulike feilsvar og de misoppfatningenesom kan ligge til grunn for disse.Til hver oppgaveer det
gitt svarfordelingerfra en nasjonal standardisering.
Prøveneog analysenretter søkelysetmot noen sider av eleversforståelseav forskjellige sider
ved målinger i grunnskolen.Analysen peker på funn som vi mener børhadirekte konsekvenser
for prioriteringer i forbindelsemed undervisning, slik at elevenekan utvikle så solide begreper
som mulig.

\_

Analysen er på ingen måte uttømmende.Det materialet som er samlet inn, gir grunnlag for
flere dype studier av problemstillinger i forbindelse med begrepsdannelseinnenfor dette
temaet.Et slikt arbeid har resultert i en hovedfagsoppgavei realfagdidaktikk (Nortvedt 1998).
Del2 inneholder en samling undervisningsaktivitetermed kommentarerog rettledninger som
er rettet mot noen av de vanskenesom de diagnostiskeoppgaveneavdekker.Det blir lagt opp
til at læreren selv følger opp prøvene med undervisningsaktiviteterfor elevene.Dette gjøres
trolig best dersom læreren,ved siden av å ha god oversikt over eleveneskunnskaper,selv har
innsikt i hvordan diagnostiske oppgaver lages, og hvordan man kan tilpasse undervisningsopplegg til de begrepeneog erfaringenesom elevenehar.

DEL 1
ANALYSEAV DIAGNOSTISKE OPPGAVER
Måling og enheter
og diskutert med
I denne delen blir ulike begreper knyttet til målinger og enheter analysert
bakgrunn i en nasjonal standardisering.
På disseklassetrinnene
Det deltok 105 femteklasserog 90 niendeklasseri standardiseringen.
er tilfeldig utvalgt
var det henholdsvis2106 og zlso elever som besvarteprøvene' Skolene
på
regioner og skoler
blant alle norske grunnskoler.Det er tatt hensyntil en balansertfordeling
Blant de elevenesom
med ulike størrelser.Prøveneble gjennomførti januar og februar 1998.
Det er disse elevene
besvarteprøvene,har vi trukket ut ca. 900, etter fødselsdatoi måneden'
som dannergrunnlaget for analysen:
891 i 6. klasseog 891 i 9. klasse
forvente at elevenerakk å
Da oppgavesamlingeneinneholdt flere oppgaverenn det vi kunne
Noen oppgavervar med i
besvarei løpet av en skoletime, ble oppga å" organiserti to hefter.
på 891 elevsvarog for andre
beggeheftei. Det betyr at vi for no.n opfguuer baJerervår analyse
elevsvarsom ligger til
mange
op[!un., på rundt 4i0 elevsvar.For nuåioppgaue angir vi hvor
grunn for analysen.
til ulike aspekterved
I presentasjonennedenfor har vi valgt å gi kommentarermed tilknytning
vanligvis spor av de
måling og bruk av enheterog ut fra besiemtemisoppfatninger.Vi finner
ett' I kodeboka har vi
ulike vanskenei flere oppgui.r. Slike oppgaverkommenterer vi under
feilsvar vi har
tatt med både de ,ranligste-feilsvareneuiiunt under en forprøve, og interessante
I framstillingen i dette kapittelet kommenterer vi noen av svarfunnet i andre undersø-kelser.
alternativenefor de aktuelle oppgavene.

I Måling og enheter

Emnet måling og enheter har tilknytningspunkter til alle andre ernner i matematikk. Likevel
skiller regning med måling og enheter seg fra de øvige emnene først og fremst ved å ha
praktiske formåI. Langt på vei kan man si at tallære, geometri og algebra er støttedisiplinertil
praktisk regning. Men den praktiske regningenhar ogsåsin egenteori, som bare knytter segtil
måling og enheter.Denne teorien kommer til anvendelsepå de områdeneman bruker matematikk i praktiske problemstillinger.
Dette heftet tar for seg 5. til 10. klasse.Bjørnar Alseth tar i veiledningsheftetMatematikk på
småskoletrinnet,som ble utgitt i 1998,ogsåopp måling og enheter.Alseth påpekerat man ikke
bare skal legge vekt på kunnskaperog ferdigheter.Det er viktig å arbeidemed hensiktenmed
målinger, nemlig kommunikasjon av størrelser,slik at de kan meddeles fra en person til en
arureneller tas med til andre situasjoner.Dette er ikke mindre viktig påhøyere klassesteg,når
elevenekanskje er mindre opptatt av aklivitetene i seg selv (lek) og mer opptatt av nytten av
læringsarbeidet.

1.1 L97
Læreplanen(L97) anviserarbeid med måling og enheterdelvis til hovedområdenematematikk
i dagliglivet (på alle trinn), til rom og form (småskoletrinnet)og geometri (mellomtrinnet og
ungdomstrinnet).Måling og enheterkan omfatte en rekke størrelserfra natur og samfunn.Med
størrelser mener vi egenskapersom det er mulig å sette tall på. Det kan være heltall eller
desimaltall. Dette veiledningsheftet tar ikke for seg svært mange av disse størrelsene.Vi
behandler for eksempel ikke arbeid med penger, temperatur, masse og tetthet, som alle er
områder som er nevnt i læreplanen.
1.1.1 Måling
Allerede i andre klasse starter det formelle arbeidet med måling ved at man skal trene på
måling og vurdere størrelser.I tredje klasse skal man lese av tall på skalaer,og i nerde klasse
skal man arbeidevidere med måling og måleredskaper.Det skal øvesi å velge hensiktsmessige
måleredskaper,bruke dem og lese av skalaer.Videre finner vi at i åttende klasse skal man
arbeidemer med størrelserog enheter,i niende arbeide mer med vanlig brukte enheter,enkle
og sarnmensatte,og i tiende står det nevnt at eleven skal vurdere bruk av måleinstrumenterog
vurdere måleusikkerhet.
1.1.2 Lengde
Elevenebegynnermed tid og lengde.I tredje klasseskal de sammenlignelengder og avstander.
I femte klasseskal de prøveut og få erfaringer med sammenhengermellom enheterfor avstand
og i sjette klasse undersøkeegenskapenetil de ulike typene av firkanter og trekanter, blant
annetmåle og beregneomkrets.Videre skal eleveneøve på å bruke standardenheterfor lengde
og lære seg å velge og bruke ulike måleredskaperog måleinstrumenter.I sjuendeklasse skal
elevene trene videre pi å beregne omkrets av firkanter, ffekanter og andre mangekanter.I
åttende klasse skal man arbeide videre med mål og med å velge hensiktsmessigemåleredskaperog enheterfor lengde.

1.1.3 Areal og volum
I tredje klasse skal eleveneogsåvinne grunnleggendeerfaringer med areal og volum og bruke
areal- og volumenheter. I fierde klasse skal de bruke kvadratmeter og kvadratcentimeteq
arbeide med alminnelige volummåI, spesielt kubikkdesimeter som liter, og finne volum. I
femte klasseprøver eleveneut og fiir erfaringer med sammenhengermellom enheterfor volum.
Fra sjette klasse arbeider elevene med å finne fram til hvordan vi kan beregne arealet av
rektangler og trekanter.De øver på å bruke standardenheterfor areal og volum og å velge og
bruke ulike måleredskaperog instrumenter.I sjuendeklasse skal elevenef;i videre trening i å
beregne areal av firkanter, trekanter og andre mangekanter.De skal arbeidemed egenskapene
til rett prisme og sylinder, spesielthvordan vi kan beregneoverflateog volum.
I åttendeklasse skal elevenevinne erfaringer med å lage og undersøkemønstre,for eksempel
dekke flater ved hjelp av mangekanter.De skal arbeidevidere med å finne ut og beregneareal
og volum av enkle og sammensattefigurer. I niende klasse arbeider elevene videre med å
undersøkeoverflateog volum av forskjellige romfigurer, blant annetrett prisme og sylinder, og
får erfaring med formlene for overflateog volum av kule.
1.1.4 Tid
I andreklasseskal elevenearbeidemed klokka og tid. I fierde klassetar de for segkalenderen.
I femte klasse arbeiderman mer med ti{ tidsenheterog kalendere,og i sjette klassemed størrelser og enheterknyttet til tidsberegning.I sjuendeklasse skal elevenesøke informasjon om
sekstitallsystemetog se sammenhengenmed tid - døgn,timer, minutter og sekunder.
1.1.5 Fart
For sjuendeklassestår det at man skal arbeidemed noen sammensatteenheterog størrelser,for
eksempelfart.
1.1.6 Vinkler
I fierde klasse skal elevene gSøreerfaringer med viktige vinkelmåI. I sjette klasse skal man
giøre erfaringer med vinkel som dreining omkring et punkt og som to stråler ut fra et punkt og
bli kjent med vinkelmåI. I niende klasse skal elevene arbeide med vinkler i mangekanter,
spesieltinnholdet i og begrunnelsenfor setningerom vinkler i trekanter og firkanter.

1.2 Summenhengmellom enheter
På 1900-tallethar det skjedd en radikal saneringav måleenhetenei verden, også i Norge.
Høydepunktetvar innføringen av Sl-systemet,som vi omtaler i et eget avsnitt senere.I hovedsak bestårarbeideti
. å ft felles grunnenheteruavhengigav landegrenserog fagdisipliner
. å fii dekadiskinndeling av enhetene
' å unngå definisjoner som medførerbruk av proporsjonalitetskonstanteri beregningene
Uttrykket sammenheng mellom enheter kan henspille både på ulike enheter for samme
størrelseog på hvordan enheterfor forskjellige størrelserforholder segtil hverandre.
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1.2.1 Myntenheter
La oss se på to eksemplerpå den første bruken, hentet fra arbeid med myntenheterog enheter
for fart. Penger er mål for materielle verdier. Enhetenevi bruker i Norge, er kroner og øre
(1 kr : 100 øre). I Storbritanniabruker man pund og pence(lf : 100 pence).Når kursenpå
britiske pund er 12,50, betyr det at en vare som i britiske pund er verdt f 100,00, i norske
kroner er verdt kr 1 250,00. En vare som koster f,7,54, koster kr 94,25. (Vi finner prisen i
norske kroner ved å multiplisere antall britiske pund med 12,50.)
Verre var det tidligere, da ett pund bestod av 20 shilling og en shilling bestod av 12 pence.
Omregningenfra kroner og øre kunne da ikke skje ved enkel multiplikasjon. (Tilsvarendeforhold var det lenge også for lengdemål,vekt osv.) Ved å gå over til dekadiskeenheteri pengesystemet i Storbritannia har man forenklet sammenhengenmellom britiske pund og andre
(dekadiske)myntenheter.Ikke minst i skolematematikkenhar dette medført at et tidligere mye
omtalt problem ble borte. Verdifull tid kan i stedetbrukes til annenlæring.
1.2.2 Fart
Fart måles til vanlig enten i km/h (kilometer per time) eller i m/s (meter per sekund). Hvis
du beveger deg 1,0 m/s, kan farten også oppgis som 3,6 km/h fordi du dermed beveger deg
3600 m på en hel time. 1,0 m/s er altsålike raskt som 3,6 km/h. Speedometrene
i biler kunne
derfor like gierne bruke enhetenm/s.
Hvorfor velger man noen ganger å bruke m/s og andre ganger km/h? Valgene gjøres ut fra
situasjonensom størrelsenskal brukes i. Det er lite hensiktsmessigå bruke m/s når vi bruker
timer som tidsenhet. Hvor langt kommerjeg på to timer når jeg kjører med en fart på ca.
20 m/s? Dette spørsmåletkan å mange voksne til å hente fram lommeregnerenog likevel f;i
problemer. Hvis vi i stedethadde gitt farten som ca. 72knlho ville nok de fleste kunne gi et
raskt og riktig svar.Fartenoppgis i egneenheter.For enkelhetsskyld er disseenhetenekalt m/s
eller km/h. Dermed henspiller de på enhetenefor strekning og tid.
Hvis vi bruker enhetenem, s og m/s, ftir vi måltallet for strekning, S, ved å multiplisere måltallet for fart,v, med måltallet for ti4 r.
Vi skriver

t.

,S: y'l

Hvis vi derimot holder oss til km/h som enhet for fart, m som enhet for strekning og s som
enhet for tid, vil vi skrive

2.

I

5 : *.u ./

Faktoren t
de to enhetene
for tid sammen.
fr "ytt..
1.2.3 ForenklingergiennomSl-systemet
Det er åpenbartenklereå brukedenførsteav formleneovenfor.Da slippervi å ta medproporsjonalitetskonstanten vedhverutregning.Sl-systemet,
somble vedtatti 1960,sørgerfor at
S
enhetenesamsvarer
slik at manofterekan brukeformlerav typen 1 ennav typen2.

1t

Når man vokser opp med det nye Sl-systemet,kan man leff ta det som en selvfølge.Nye generasjoner slipper stort sett å regne om fra centimeter, meter og kilometer til tommer, fot og
miles. Tilsvarendeproblemer med masseomregningerog hulmål unngår man også.Men samtidig mister man ogsåden tilskyndelsen slike problemer gir til å reflektereover hva de variable
størrelsenestår for, og enhetenesstørrelseog inndeling. Det gir dermed mindre ballast for å
forstå hvordan enhetenetil mindre observerbarestørrelser knyttes sammen, for eksempel i
varmelæreog elektrisitetslære.

1.3 Måltøll hør alltid en usikkerhet
Forestillingen om at all matematikk handler om nøyaktige tall og nøyaktige svar på problemer,
synes grunnfestet hos mange. Mer spesifisertsynes en utbredt oppfatning både hos elever og
hos noen lærereå være:
.
.
.
.
.

Det finnes alltid et riktig svar.
Det finnes bare ett riktig svar.
Matematiskesvar er silcre.
Alle matematiskeuttrykk er nøyahige.
Eventuell unøyaktigheti måltall skyldesavnrnding.

Dette er misoppfatninger som bør angripessystematisk.Når det gjelder måling og enheterihar
særlig de to siste forestillingene interesse.Men ogsåde tre første er svært aktuelle for praktiske
problemstillinger sommåling og enheterer knyttet til.
Hvordan kan slike forestillinger oppstå?La oss ta for oss misoppfatningenat alle matematiske
uttrykk er nøyaktige.
.

Språkbrukenbåde i daglig tale og i undervisningenkan trolig forklare en god del av denne
misoppfatningen. Det er enklere å bruke uttrykk som å måle nøyaktig enn å si å måle så
nøyaHig som du kan. I dagens skole synes presis uttrykksmåte mindre verdsatt enn
tidligere.

. Forståelsenav tallsystemetblir ufullstendig når elevenelærer å bruke måleredskapersom
metermåI. Ikke alle elever forstår med en gang at de må bruke stadig flere desimaler for å
angi tall mer og mer nøyaktig. Nettopp gjennom oppgaver med måling kan elevene ffi
øyneneopp for at det kan være behov for stadig mindre enheter,og dermed bli motivert for
å forstå desimalsystemet.
. Måling giennom telling av enheterkan muligens også bidra til en slik misoppfatning. Når
man har telt de minste enhetene(for eksempelmillimeter), kan man sitte igjen med en forestilling om at <det gikk akkurat opp)).
. Troen på at enhetenalltid går opp i den målte størrelsen,forsterkesnår man bruker pengeri
innføringen av måltall. Her har vi til vanlig tellbare enheter.Vi kommer likevel til problemstillinger der vi har behov for å dele opp de minste enhetene(ørene)ytterligere. Det gjelder
når vi regner om fra ett lands myntenheter til et annet lands. Elevene fiir imidlertid
erfaringer med dette forholdsvis sent i skolegangen.
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Vi ser at undervisningenkan ha stor betydning for om en misoppfatning forsterker seg, eller
om den avsløresog svekkes.Se mer om dette i veiledningsheftetIntrodul<sjontil diagnostisk
undervisningi matemaikk.Ogsåblant lærereer det en vag forståelseav usikkerhetsbegrepet.
Vi
skal derfor se på fire vesentligegrunner til at alle måltall er beheftetmed usikkerhet.
1.3.1 Systematiskemålefeil
Ved målinger kan det oppståfeil knyttet til både tilfeldigheter og systematiskfeil målemetode.
Fra historien kjenner vi til at noen kjøpmenn som tok imot varer fra bønder og fiskere, bevisst
brukte måleredskapersom gav feil resultat. Hvis man bruker et metermål som er kortere (eller
lengre) enn en meter, vil måltallet vi ftr, systematiskbli for stort (eller for lite). Måleredskapet
kan med andre ord være årsaktil målefeil.
Men ogsåbruken av måleredskapetkan systematiskvære feilaktig. La ossbruke som eksempel
tidtaking under et friidrettsstevne.Når vi bruker manuelle stoppeklokkerfor åtatida på 60 m,
settervi vanligvis klokkene noe forsinket i gang,både fordi det tar noe tid før lyden når en tidtaker som står 60 m fra starteren(ca. 0,2 s), og fordi tidtakerne ikke reagerermomentant.Vi
stopperklokkene mer korrekt når løpernegår over målstreken,fordi vi ser at de nærmerseg,og
kan forutsi passeringen.Dermed vil vi systematiskgi noe for gode tider.
Vi kan redusereden systematiskemålefeilen hvis vi kjenner årsakentil den. Hvis vi går tilbake
til eksempelet og ikke venter på lyden, men starter klokkene med det samme vi ser røyken fra
startpistolen,tar signaletforsvinnendeliten tid fram til tidtakeren.Reaksjonstidavil likevel medføre at den målte tida blir noe for god. Bruk av elektronisktidtaking fierner ogsåden feilkilden.
Men også avansertemålemetoder kan ha feil. De senereårene har vi sett at muligheter for
systematiskfeil ved fartsmålinger har ført til en rekke tvister etter fartskontroller i trafikken.
Justervesenethar ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur og kan kalibrere
instrumenter for måling av lengde, volum/hulmåI, masse,temperatur, elektrisk spenning og
elektrisk motstand.
1.3.2 Tilfeldige målefeil
La oss gå tilbake til eksempeletmed åtatida på et sekstimetersløppå en friidrettsbane.Hvis
flere tidtakere tar tida på samme løper, blir klokkene sjelden stoppet på samme hundredels
sekund. Delvis kan dette skyldes at tidtakerne har ulik reaksjonshastighetved start. Noen av
tidtakerne kan dermed vanligvis gi bedre tider enn andre.Men nøyaktighetenhos den enkelte
tidtakeren kan også variere. Her er det altså variasjoner fra mennesketil menneske og fra
måling til måling hos den enkelte tidtakeren. Dette blir avslørt fordi klokkene er langt mer
nøyaktige enn tidtakerne. Det lar seg i praksis ikke giøre at samme person tar gjentatte
målinger av det samme sekstimetersløpet.Derfor bruker man ofte flere tidtakere på samme
løper for å reduserestoretilfeldige utslag.
Når det gjelder andre målinger, for eksempellengdemåling og veiing, er gjentakelsevanligvis
mulig. Hvis sammeperson gjør sammelengdemåling gjentatte ganger,kan tilfeldige målefeil
demonstreres.Det er en aktuell oppgavei skolen, slik at elevenefår egen erfaring med denne
typen feilkilder.
Gjennomsnittetav flere uavhengigemålinger er normalt et mer sikkert uttrykk for den målte
størrelsenenn resultatetav en enkelt måling. Ved hjelp av spredningsmålsom variasjonsbredde
eller standardawik kan vi gi uttrykk for hvor stor usikkerhet som knytter seg til måltallet.
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Målingsteorien, som bygger på statistikk, forteller noe om hvordan usikkerheteni gjennomsnittet avhengerav tallet på målinger, og hvordan usikkerheteni surlmen av to måltall eller produktet av måltall er avhengigav usikkerhetenei de enkeltetallene.Vi går ikke inn på detteher.
1.3.3 Objektets form og matematiske modeller
Bredden av et golv vi ønskerå måle, kan i de fleste rom variere med flere millimeter. Golvene
er vanligvis ikke strengtrektangulære.Ofte kan objekteneha en form som gjør det vanskelig å
definerestørrelsen(breddenav rommet) klart. I slike tilfeller er kanskje ikke usikkerhetenførst
og fremst knyttet til målingen. Når måltallet oppgis, bør usikkerhet knyttet til definisjonen av
den målte størrelsenogså vurderes. Det er for eksempelmeningsløstå oppgi kjøreavstanden
mellom to byer til nærmestemeter.
En matematisk modell er en beskrivelseav forhold i den virkelige verden.Vi kaller modellen
matematisk hvis beskrivelsen bruker matematiske uttrykksformer fra geometri, algebra,
statistikk osv. En matematisk modell er god i den grad den bidrar til å løse et problem eller
hjelper ossmed å formidle informasjon.
UtsagnetTbrdaer kuleformetkan som svar til et barn være tilsffekkelig presisttil at barnet oppfatter at du mener at jorda ikke er plan. På et mer avansertnivå kan lruleform være upresist.
Spørsmåletkan da være hvordanjorda skiller seg fra matematiskkuleform.
Utsagnetluftas tetthet avtar med høydenover havet er også en matematiskbeskrivelse,i hverdagsspråk.Mer presise beskrivelser kan ofte best foretas ved innføring av symboler for de
variable: d for tetthet, h for høyde osv. Vi kan si at d er en funksjon av h, og gjerne beskrive
denne funksjonen ved hjelp av en formel. Hvis d er omvendt proporsjonal med h, kan funksjonen ha formen d: k / h, hvor k er en konstant.Vi kunne eventueltgi en graf som beskriver
sammenhengen.
Matematiskemodeller beskriver virkeligheten og gør det mulig å foreta vurderinger og beregninger. Konklusjonene vil ha en usikkerhet avhengig av hvor godt modellene beskriver virkeligheten. Ofte kan flere modeller være aktuelle. Det betyr ikke at den ene nødvendigvis er
bedre (riktigere) enn den andre. I skolensmatematikkundervisninghar vi tradisjonelt arbeidet
forholdsvis lite med å utvikle modeller ut fra situasjonervi skal arbeidemed. I naturfagundervisningen har nok dette vært vanligere.
1.3.4 Avrunding
I enkelte framstillinger i skolebøker seffesmåltallenes usikkerhet lik den unøyaktighet som
følger av at desimaltallene må avnrndes. Det er bare delvis riktig. Avrundingsfeilen i et
desimaltall kan være opptil fem enheter av den første desimalen som strykes. Når vi leser
størrelsen3,24 m, antarvi at lengdener målt til mellom 3,235 og3,245 m. Vi kan skrive dette
som 3 ,24 m +0,005m.
For forståelsenav usikkerhet og avrunding er det tjenlig å bruke begrepetrelativ usikkerhet.
Relativ usikkerhet finner vi ved å dividere usikkerheteni måltallet med måltallet. Ofte oppgis
den relative usikkerheteni prosent.
Eksempel:
Anta at måltallet3,532kg har en usikkerhetpå 0,01 kg. Relativ usikkerheter da 0,01 :3,532 =
0,003 eller 0,3 oÅ.
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I norsk skolematematikk har den relative usikkerheten tradisjonelt liten plass. Men når vi
arbeidermed begrepetgjeldendesifferi er det egentlig relativ usikkerhet vi tar for oss.Antallet
gjeldendesiffer er enkelt å definere,hvis tallet er gitt med desimaler.Hvis vi derimot har et helt
tall som slutter med en eller flere nuller, kan vi ha et problem.
Eksempel:
3,53 kg har tre gjeldendesiffer. 3,530kg har fire gjeldendesiffer.
Men hvor mangegjeldendesiffer er det i 3530 g? Spørsmåleter om O-en<bare>er plassholder.
Mer informasjonligger i skrivemåten3153. l0'9. Dette skiller segfra 31530. 10'g ved at det
sisteuttrykket har fire gjeldendesiffer, det første har tre.
La oss gå tilbake til formålet med målinger: kommunikasjonav størrelser
Det første spørsmåletvi bør stille når vi wrderer hvor mange siffer vi skal avrunde tll, er'.Hvor
stor nøyaHighet har vi behovfor? Hvis vi kan akseptereen usikkerhet på 1 oÅ,trengervi ikke
mer enn tre siffer i måltallet. Vi kan runde bort det fierde sifferet, men det vil være uhensiktsmessigå runde bort det tredje. Dette kan vi vurdere uavhengigav andreusikkerhetsvurderinger
knyttet til måltallet.
Hvis vi derimot ønsker så stor nøyaktighet som mulig på måltallet,bør vi startemed å vurdere
usikkerhetenknyttet til målefeil og matematisk modell. Hvis vi for eksempel antar at denne
usikkerheten er på 0,1 oh, bør vi beholde så mange siffer at avnrndingsfeilen ikke gir noe
vesentlig bidrag til den samledeusikkerheten.Det kan man si er tilfellet hvis avrundingsfeilen
er på mindre enn ll3 av en annen kjent usikkerhet. I eksempeletovenfor med 0,1 oÅ kjent
usikkerhet bør vi derfor holde oss til fire gjeldendesiffer og runde bort det femte.
For å gå tilbake til eksempeletvi innledet dette delkapittelet med, er usikkerheten etter avrunding minst 0,005 m. Målemetodenog objektets form avgtrørom usikkerhetener større. En
god regel er å bruke en desimal mer enn det målemetodenog formen skulle tilsi. Dermed
kan vi unngå at avrundingsfeilen gir et vesentlig bidrag til usikkerheten i måltallet.
I norsk grunnskoletradisjoner dette lite utbredt. Vi tar gjerne bare med ett usikkert siffer og
forenkler usikkerhetsvurderingenetil bare å gjelde avrundingsfeil.

1.4 Regning med måltøll
Måltall kan brukes til ulike beregninger.Man kan for eksempel beregne arealet av en rektangulær golvflate ved å multiplisere lengde med bredde. Siden det er usikkerhet i måltallene,
vil denne usikkerheten forplante seg til produktet. Tilsvarende gjelder for andre beregninger
(addisjon, subtraksjon og divisjon). Ved vurderingen av usikkerheten i sluttsvaretkan man i
grunnskolenvelge forholdsvis enkle overslag:
. Multiplikasjon og divisjon: Den relative usikkerheteni svareter lik den størsteav de relative
usikkerhetenei måltallene. (Dette gir litt for små anslag.)I praksis (norsk tradisjon!) betyr
dette at man i svaretangir like mange gjeldendesiffer som man har i måltallet med færrest
gjeldendesiffer.
. Addisjon og subtraksjonav to tall: Usikkerheten til svaretkan anslåstil å være summenav
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i måltallene.(Dettegir litt for storeoverslag.)Her brukervi i stedetusikkerusikkerhetene
hetentil den addendensom har størstusikkerhet(det vil i norsk tradisjonsi så mange
desimalersom i tallet med færrestdesimaler).Merk her skillet mellom tallet på gjeldende
siffer og talletpå desimaler.
Eksempel:
Vi skalberegnefartenpå en syklist.Vi har målt en strekningpå 100m og tar tida syklisten
bruker på dennestrekningen.La oss antaat usikkerheteni lengdemålingen
er 5 cm. Vi
målertidatil 12,2s.Usikkerheten
er 0,3 s.
s: 100,00m t 0,05m (Tradisjon:
s: 100,0m)
t:12,2 s * 0,3s (Tradisjon:
t: 12s)
Tradisjonellberegning:v : s : t : 100,0: 12 mJs=8,3m/s
Alternativberegning:
v: s: t:100,0 :12,2m,/s= 8,2m/sx.0,2mls
Det er en vurderingssak
hvilkenbetraktningsmåte
somegnersegbest.Var det riktig å velge
gjeldende
to
siffer i tidsangivelsen
og i svaret?Svaretvil dabli 8,3m/s og en antattusikkerhetpå 0,05m/s.Hvamedtre gjeldende
sifferellerbareett?
Den alternativebetraktningsmåten
ville gi nestendet sammesvaret.Men informasjonenom
usikkerheten
i svareter langtbedre.Du sersvakhetene
i de to betrakbringsmåtene
bedrenår
du gjør beregningene
medstørreog mindreusikkerheti tidsmålingen,eventueltogsånår du
lar syklistenbrukenoeunderl0 sekunder.

-1.5S/-systemet
Det internasjonaleenhetssystemetble vedtatt av Generalkonferansen
for vekt og mål i 1960.
Sl-systemettar utgangspunlt i sju grunnenheter.Det er ampere(A), candela(cd), kelvin (K),
kilogram (kg), meter (m), mol (mol) og sekund (s). Øvrige enheterkan defineresved hjelp av
disse.Enkle eksemplerer:
. hertz (Hz): s-'(for frekvens)
. newton (N): kg . m . s-2(for kraft)
Enheter som er definert ved hjelp av grunnenhetene,kalles avledede enheter Ikke alle avledede enheter har egne navn eller symboler, slik som for frekvens og kraft. Fart kunne for
eksempelha hatt en egenenhetdefinert som m . s".
Avledede enheter synes i noen grad å bli forvekslet med <<sammensatte
enheten>,slik dette
uttrykket brukes i norsk skolematematikk.Det er en vanlig misoppfatning at størrelsermed
sammensatteenheter må betraktes som mindre grunnleggendeenn størrelsenesom grunnenheteneer knyttet til. Dette tar vi opp i et senerekapittel.
Som lærere bør vi imidlertid være oppmerksommepå at ikke alle størrelser er like direkte
observerbareuten bruk av instrumenter.Lengde er lettere å observereenn fart og akselerasjon.
Masseer lettere å observereenn tetthet. Elevenehar lettere for å forestille seg- og arbeidemed
- størrelser som de kjenner fra egen erfaring, som de selv har observert eller manipulert.

16

Forståelseav fart og akselerasjonvil normalt komme gjennom erfaringer, gierne på egen
kropp, og ikke gjennom formelle definisjoner.
Språkbrukenkan være viktig når man drøfter erfaringene.Hva er forskjellen på disse spørsmålene:
1 Per og Ola løper i 10 sekunder.Per løper fortere enn Ola. Hvem kommer lengst?
2 Per og Ola løper i 10 sekunder.Per kommer lenger enn Ola. Hvem har størstfart?
Spørsmål1 inviterer til en konklusjon om at s : v . t.
SpørsmåI2inviterertil en konklusjonom at v: s / t.
I det første tilfellet er lengden den avlededestørrelsen.I det andre tilfellet er farten den avledede.Poengeter at både ti4 fart og lengde lar seg avlede av de to andre størrelsene.Slik er
det også med en rekke forhold innenfor naturvitenskapeneog samfunnsvitenskapene.
Bruk av
uttrykk som sammensattstørrelse og avledet enhet er ofte mer egnet til å tilsløre enn til å
avklare de underliggendeforholdene i praktisk regning.
Spørsmåletbør snarerevære om vi kan gi direkte erfaringer med størrelsene,og om vi har
instrumentersom direkte måler disse størrelsene.
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2 Lengde

Kan det sies at begrep om noen størrelserer viktigere enn andre for å forstå verden omkring
oss? I våre dager ville kanskje noen hevde at tida og tidsmålinger er grunnleggendefor all
aktivitet. Selv ville vi nok ha nevnt lengder og lengdemål først. Lengdevurdering kommer
trolig også tidligere enn andre målinger for de fleste barn. Den uformelle målingen som skjer
gjennom sammenligning av lengder, danner basis for å forstå viktige sider av både lengde og
måling.

2.1 Lengdebegrepet
Som voksne har vi lett for å glemme vår egen utvikling av lengdebegrepet.Begrepet er blitt
vårt eget, og vi behandler det med den største selvfølgelighet. En analyseav begrepetkan i
noen grad avspeileden uwiklingen det enkeltebarnet har i forhold til lengde. Det er derfor på
sin plass å minne om hvilke holdepunkterman kan ha for barnstilegning av lengdebegrepet.
Alseth (1998) foreslår at elevenef;ir utvikle målingsbegrepetgjennom å bruke fingrer og andre
meter.
tilgjengelige redskapersom kvister. Først senerebrukes standardenheten
2.1.1 Konservere
For voksne er det liten wil om at en lengde er den sammeuavhengig av hvordan vi deler den
opp i enheter;eller i hvilken retning vi måler Når barnet innser dette, har det nådd en viktig
milepæl i å tilegne seglengdebegrepet.
2.1.2 Transitivitet
Med transitivitet mener vi at vi kan sammenligneto lengde4for el<sempelved å måle den ene
med en snor og såflytte snora over til den andre.I bunn og grunn er dette forutsetningenfor at
måling skal ha noenhensikt.
2.1.3 Sammenligning og ordning
Sammenligning av størrelserforutsetter en forståelseav at størrelserkan ordnes. Barna oppdager snart at hvis Kari er høyereenn Lise og Lise er høyereenn Anne, så er Kari nødvendigvis høyereenn Anne. Det er ikke like lett å innse at hvis Per er høyereenn Tor og Per er høyere
enn Nils, kan vi ikke uten videre si hvem som er høyestav Tor og Nils.
2.1.4 Addisjon og subtraksjon
Lengder kan adderestil hverandreog subtraheresfra hverandre.
. Disse taustumpeneer <så lange> til sammen.
. Nils er <så mye høyere>enn Tbr
. Kari knster <så mye lenger> enn Lise.
Både barn og voksne har en tendenstil å generaliseredenne kunnskapen.Vi oppdagerat den
gjelder for lengder, senereogså for arealer,volum og en rekke andre størrelser.Men hva med
temperaturer?Det er en utfordring at vi ikke på en meningsfull måte kan addereto temperaturmålingeq når de måles i celciusgrader.Når barn oppdagerdette, kan de bli i tvil om gyldig-
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heten av addisjon også på andre områder. Barnbør få vite at celciusskalaenhar et <tilfeldig>
valgt nullpunkt. Derfor egner ikke målingene seg for addisjon. Men temperaturdifferanserhar
en mening!
Mange har vel observert atnår barn spiller et terningspill og skal <flytte fem fram>>,kan det ta
tid før de forstår at de ikke skal telle med den ruten man står i. Slik kan det også være med
lengdemåling.Ikke sjeldenplassereret barn l-tallet på linjalen ved det eneendepunktetnår det
måler et linjestykkemed en linjal.
2.1.5 Lage enheter
Vi kan finne en enhet, for eksempellengden av en fot, måle lengdeneved å telle antall fot og
sammenlignetallene. I lek er dette vanlig. Bruk av kroppen som lengdeenhethar den fordelen
at man alltid har måleredskapenetilgiengelige. Barna oppdager likevel meget raskt at det å
telle fot, skritt, fingerbredderosv. ikke blir nøyaktig, siden for eksempelikke alle skritt er like
lange.Vanligvis begynnerbarna å bruke mindre enheter,for eksempelfingerbredder,når de ser
at de store enheteneikke går opp i den målte lengden. Da oppdagerde at heller ikke fingerbreddenalltid går opp.
All måling medfører unøyaktighet (usikkerhet). Bruk av standardiserte måleredskaper
reduserer måleusikkerheten.For at barna bedre skal forstå dette, bør de ikke arbeide med
enheter som er så små at usikkerheten synes å forsvinne. Det kan fort skje når man bruker
avanserte måleredskaper.Egendefinerte enheter stiller elevene stadig overfor utfordringer
knyttet til målingenesnøyaktighet.
2.1.6 Standardiserte enheter
Det er trolig viktig for forståelsenav standardiserteenheter at barna har arbeidet med egendefinerteenheterfør de standardisertepresenteresfor dem. Tidlig introduksjon av målebåndog
meterstaverkan dermedvære til hinder for begrepsutviklingen.Barnas lek kan dannegrunnlag
for utviklingen av begrepene,hvis leken har en slik karakter at <uformell> måling er nødvendig. Men det er viktig atbarna etter hvert forstår hensikten med standardiserteenheter,at
de er konstante over tid og rom. De bør også utvikle begrep om størrelsenav de vanligste
enhetene,gj erne sammenlignetmed kroppsdeler.
2.1.7 Telle og måle
Innføringen i måling skjer ved at man teller enheter.Forståelsenav at måling er (noe merDenn
telling, forutsetter at vi har begrep om kontinuitet. Lengde er en kontinuerlig variabel. Det
finnes ingen enheter små nok til at man ved telling kan måle enhver lengde. Når vi bruker
desimaltall for å angi lengdeq må vi ha et uendelig antall desimaler for å angi lengdenenøyaktig. (Her skiller ekte måling seg fra regning med penger.I økonomien har man definisjoner
og regler som gjør at dette problemet kan unngås.) Kontinuitet synesvanskelig å begripe for
mangebarn i barneskolen.I kapittel 8 ser vi litt nænnerepå dette.
2.1.8 Direkte begrep av lengdeenheter
Vi bruker stadig lengdemål i det daglige. Derfor er det viktig at vi har en noenlundeklar forestilling om enhetenes<absolutte>>
størrelser og om forholdet mellom enhetene, det vil si
<relative>størrelser.Hvordan kan vi danneoss et bilde av om elevenehar slik kjennskaptil de
<absolutte>størrelsene?Det enkleste er å be dem bruke enhetenetil å si noe om leneder i
kjente situasjoner.
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2.2 Oppgavermed lengdemåling og lengdeenheter
2.2.1 Absolutt forståelseav de metriske enhetene
Høyden og størrelsenav et bord vil variere en del. Likevel kan vi si at et spisebordi Norge er
slik at vi kan sitte inntil det med knærne under det. Alle har erfart det. Men hvor høyt er det
egentlig? Det vet barna. Spørsmåletnedenfor dreier seg derfor ikke om kunnskap om bord"
men om barna har en oversikt over viktise måleenheter.

Oppgave1,6. klasse
Detteer entegningav et spisebord.
Omtrent hvor høyt tror du det er i virkeligheten?
Sett kryss.

tr10

nr

tr10
tr1
n10

mm
cm
cm
m
m

Oppgaveeksempel1

Spørsmåletvar det første i heftet for 6. klasse,og nestenalle elevenesvartepå det. 82 Yoav
elevenesvarteriktig (1 m). Om lag halvparten av dem som svartefeil. foreslo 10 cm.
Oppgave l, 6. klasse(N = 891)

[Jbesvart

1 m (Riktig svar)
10cm

6. klasse

0

82
8

Tabell 1: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 1,6. klasse

Når feilsvarenevar så mangeat det gjelder ca. fem eleveri en klasseph20-30, kan det tyde på
at de er usikre på den grunnleggendelengdeenheten.Men på dette alderstrinneter ogsåmange
usikre i en skriftlig prøvesituasjon.Det er vanligvis noen som er usikre på om mbetyr meter.
Hva betyr nå egentlig cm? En utprøving hvor læreren stiller eleven det samme spørsmålet
muntlig, kan gi færre feilsvar.
Spørsmålsstillingenkan også snus. I oppgave 6 (A) skal elevene selv komme med gode
eksemplerpå en lengde på omtrent en meter.
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Oppgave616. klasse.
Omtrent hvor lang er en meter?Sett kryss.
tr
n
tr
n
tr
n

Fraalbuentil fingerspissen
Fra golvet til hoftehøyde
Høydenav ei dør
Høydenav enkjøkkenbenk
Breddenav en hånd
Breddenav envei

Oppgaveeksempel
2
Tabell 2 nedenfor viser at ca. 80 oÅav eleveneentenhar svartfra golvet til hoftehøyde,høyden
av en kjøkkenbenkeller begge deler. Dette er de riktige svarene.Ca. 20 o/osvartealtså feil på
dette spørsmålet.Dette er omtrent en like stor del som i oppgaveI (A). Det vanligste feilsvaret
erfra albuen til fingerspissen.
Oppgave6,6. klasse(N = 434)

6. klasse

Ubesvart
Høyden av en kjøkkenbenk (R ktig svar)
Fra golvet til hoftehøyde(Rikt g svar)
Både fra golvet til hoftehøydeog høyden av en kjøkkenbenk (Riktige svar)

0
26
42
l3

Tabell 2: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 6,6. klasse

Det er vanlig å brukekroppenfor å konkretiserelengdemålfra 1 mm til 1 m. Kroppenhar vi
medoss.Til envissgradkjennervi den.Oppgaven
nedenfortar for segslikemål:
Oppgave13,6.klasse.
Pervil lageseghuskeregler
for lengdemåI.Sett kryss.
a.

I mm er omtrent

b.

1 dm er omtrent

n
n
n
!

breddenav enhånd
et langt skritt
fkkelsen av lillefingeren
tykkelsenav ennegl

n
tr
n
tr

breddenav en hånd
et langt skritt
tykkelsenav lillefingeren
tykkelsenav en negl

Oppgaveeksempel3

2l

Oppgave13a,6. klasse(N :434)

Ubesvart
Tykkelsenav en negl (Riktig svar)
Tykkelsenav lillefi ngeren
Et langt skritt

6. klasse
J

73
I2

Tabell 3: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 13a, 6. klasse

Oppgave13b,6. klasse(N :434')

Ubesvart
Bredden av en hånd (Riktig svar)
Tykkelsenav lillefingeren
Et lanet skdtt

6. klasse

8
56
23
7

Tabell 4: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave l3b, 6. klasse

Flest elever,73 oÅ,kunne angi at 1 mm er omtrent tykkelsen av en negl. Omtrent halvparten av
dem som svartefeil, ca. 12 o/o,valgte tykkelsenav lillefingerenog 7 Yoet langt skritt. Færre
elever, 56 oÅ,kunne angi at 1 dm er omtrent bredden av en hånd. Omtrent halvparten av dem
som svarte feil, ca. 23 o , valgte også her tykkelsen av lillefingeren.Det er god grunn til å
arbeidemye med de absoluttestørrelsenepå enhetene.I kapittel 8 kan du se mer på dette.
2.2.2 Forholdet mellom lengdeenheter
Lengdeenhetenehar et innbyrdes forhold. Definisjonene kan være vanskelige å huske.
Forståelsenav og kunnskapenom dette kan undersøkespå flere måter. Oppgavennedenfor er
den enklestemåten å spørrepå.
Oppgave4,6. klasse.
Hvor mange millimeter går det i en meter? Sett kryss.
n

l000mm

n
n
n

100mm
l 0mm
l mm

Oppgaveeksempel4

Omtrent 70 % vissteat det eår 1000mm i en meter.100mm var det feilsvaretsom var vanlisst

(re%).

Oppgave4, 6. klasse(N:434)

Ubesvart

1000mm (Riktigsvar)

I

100mm

72
t9

10mm

7

Tabell 5: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 4, 6. klasse
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6. klasse

Kunnskapenom forholdet mellom lengdeenhetene
viser seg også i evnen til å bruke dem i
ulike situasjoner.I oppgave3 i 6. klassevil det trolig ikke værenoe problemå regneut at tårnet
er 70 cm høyt. Utfordringen ligger i å uttrykke dette med de andre enhetene.

Oppgave3,6. klasse
Perbyggeret tårn av 7 klossersomhver er nøyaktigl0 cm høy.
Hvor høvt blir tårnet? Sett krvss.

T
I
I
T
T

7,0 cm
7,0 dm
7,00 mm
0,7 m
7,0 m

Oppgaveeksempel5

Vi ser av tabell 6 at omtrent60 % svarteenten7,0 dm, 0,7 m eller beggedeler,som var riktige
svar.Omtrent like mangevalgte å bruke benevningendm som m.
Oppgave3, 6. klasse(N:891)

Ubesvart

7,0dm (Riktigsvar)
0,7 m (Riktig svar)
7,0 dm o90,7 m (Riktige svar)

6. klasse

2
26
30
4

7,0cm

20

7,0m

t2

Tabell 6: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 3, 6. klasse

Ved å eliminere<opplagtefeil> ville det ikke værevanskeligå tippe ett av de riktige svarene.
Den viktigste informasjonen i svarfordelingener kanskje at bare ca. 4 Yoav eleveneklarte å
angi begge de riktige svarene.Av de elevenesom svarte feil, valgte halvparten, ca. 20 oÅ,
7,0 cm. Forutenren tipping kan det væreflere grunnertil å velge et slikt svar.Elevenevelger et
svar som har sammebenevningsom oppgaven(centimeter),de kan vurderepå tegningen(ca.
5 cm), eller de kan tro at 7,0 cm er 7 gangerså mye som 10 cm, det vil si at de har problemer
med desimaltall. Det er overraskendeat hele 12 oÅav elevenetror at tårnet er 7 m høvt. når
hver av de 7 klosseneer bare 10 cm.
Svarenepå oppgaveneovenfor viser at det er stor usikkerhet blant I I år gamle elever når det
gjelder størrelsenpå måleenhetene.
Det tyder ogsåpå at det er størreusikkerhetmed hensyntil
enhetenedesimeterog millimeter enn meter.
Den nesteoppgavenviser bådeen gjenstandsom skal måles,og en målestavgitt som et bilde,
langt fra den virkelige størrelsen.Dennevar med for beggeklassetrinnene.
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Oppgave2o6. klasseog oppgave119. klasse
Beltettil Håvarder I m og 4 cm langt.
Tegnhvor langt beltet blir hvis vi strekker det
ut langslinjalen under.

1m
Oppgaveeksempel6

Sju-åtte prosent har ikke svart på denneoppgaven.Det kan tyde på at de ikke har klart å forestille seg situasjonensom beskrivesi teksten.Poengetmed oppgavenvar å se hvordanelevene
markerer de 4 cm. Utfordringen ligger i at målestavener inndelt i meter og desimeter.
I 6. klasseklarte 36 % e markeretydelig mellom 1,0 m og I ,I m, som godtassom riktig svar.I
9. klasseklarte 67 % å markereriktig. Den hyppigstefeilen var å markere 1,4 m, med henholdsvis23 oÅog 16 % pil de to trinnene.Det viser usikkerhetnår det gjelderrekkefølgeni inndelineenmeter- desimeter- centimeter.
Oppgave2, 6. klasseog oppgave1,9. klasse(N:891)

Ubesvart
Mellom 1,0og 1,1(Riktig svar)
Omtrent 1.4
Mellom 1,45og2

6. klasse

9. klasse

8

36

67

23
t4

r6
a
J

Tabell 7: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 2, 6. klasseog oppgave 1, 9. klasse

2.2.3 Måling
En viktig ferdighet ved måling er å starte med 0. Mange elever gjør feil her. Det henger
sammenmed at læring av måling starter med å telle enheter.Etter hvert bør man frigjøre seg
fra telling for å lese av på en skala. Overgangenmedfører at man forstår at det ikke er delestrekenepå skalaenman teller. I lengdemålmarkerer delestrekeneat man for eksempelgår fra
en centimetertil den neste.Det er intervallenesom markererenhetene(centimeter).Den første
delestrekenskal derfor ikke regnesmed. Oppgave5 (A) kan gi en indikasjon på om eleven
startermed 1.

Oppgave5,6. klasse.
ltlltl
Hvor langt er linjestykket hvis merkenepå linjestykket viser centimeter?
Oppgaveeksempel7
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Omtrent 50 %oav elevenesvartekorrekt, l0 cm eller I dm. (Ytterligere 10 0Åviser at de har
tenkt riktig, men glemt å ta med benevning.) Omtrent l0 oÅav elevenehar startet med å telle
fra 1. Linjestykket i oppgavener med hensikt tegnet slik at skalaenikke blir helt riktig. Det
avslørerat9 oÅav elevenehar brukt vanlig linjal og målt linjestykket.De har fått ca. 10,4cm.
Disse eleveneviser at de kan måle, men de har problemermed å akseptereinformasjonensom
er gitt i oppgaven.
Oppgave 5, 6. klasse(N = 434)

6. klasse

Ubesvart
10 cm eller I dm (Riktig)
1 1 cm ( e ller11)
Har målt med linjal. Svarca. 10,4cm
1m

50

t0
9
6

Tabell 8: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 5, 6. klasse

En annenoppgave,16 i 6. klasseog2 i 9. klasse,inviterermer direkte til at elevenegJørfeilen
å måle fra 1, og ikke fra 0. Denne situasjonener nærrnerevanlig måling enn i oppgaveeksempel7 over ved at linjalen er lagt ved siden av linjestykket,riktignok på en uhensiktsmessigmåte.

Oppgave16,6.klasseog oppgave2,9. klasse

Hvor langt er linjestykket r?
Oppgaveeksempel8

Bare 50 oÅav elevenei 6. klassesvarte6 cm (riktig) eller 6. Men 79 oÅav elevenei 9. klasse
gav de sammesvarene.Det vanligstefeilsvaretvar 7 cm eller bare 7. Ca. 25 % i 6. klasseog
15 % i 9. klassegav et slikt svar.Det tyder på usikkerheti bruk av linjalen til måling. Heller
ikke denne figuren var tegnet i riktig skala, og 9 oÅ i 6. klasse brukte egen linjal til å måle
lengdenav linjestykket.Det er omtrentsom i oppgave5 ovenfor.I9. klassevar det langt færre
som målte med egenlinjal.
Oppgave 16, 6. klasse(N = 434) og oppgave 2, 9. klasse(N:891)

Ubesvart
6 cm (Riktig) eller 6
7 cm
6,4 cm, har målt med linial

6. klasse

9. klasse

4

I

50
25
9

79
15
I

Tabell 9: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 16, 6. klasseog oppgave 2,9. klasse
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2.2.4 Lflytte og sammenligne
Svarenepå oppgavennedenforkan tolkespå ulike måter.
Oppgave11,6.klasseog oppgave7,9.klasse

c
D
Ovenforserdu to linjestykker,C og D.
Sett kryss.

n
n
n
n

C er lengre enn D.
D er lengre enn C.
C og D er like lange.
Vi kan ikke si noe om hvilket linjestykke som er lengst.

Oppgaveeksempel
9

Oppgave11,6. klasse(N = 434)og oppgave7, 9. klasse(N:452)

Ubesvart

C > D (Riktig)
D:C

6. klasse

9. klasse

2
32
63

I

52
44

Tabell l0: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 11,6. klasseog oppgave 7,9. klasse

Mønsteret av kvadratiskeruter (1 cm) gtrørdet lett å sammenlignelengden av linjestykkene C
og D. Hvordan vet vi at C er lengre enn D?
La oss ta utgangspunkti D. Hvis venstreendepunktholdes fast og vi dreier linjestykketmot
urviseren, vil høyre endepunkt ikke bare gå oppover,men også mot venstre. Endepunktetvil
forlate den markert vertikale linja i rutemønsteret.Når D er parallell med C, vil høyre endepunkt ikke lengernå fram til linja i rutemønsteret.
Altså må D værekortereenn C. (C er lengre
enn D.)
Passerener et tjenlig redskaptil å vise dette.Elevenehar sikkert selv erfart at det å <holde>en
lengde ved hjelp av utstrakte armer kan være vanskelig. Introduksjonenav passerenfor å
<holdepå> en lengdemellom de to spissenegir meningbådei oppgaversom er nevnt ovenfor,
og når man senereskal <definere>sirkelensom alle punktenemedsammeavstandfra sentrum.
Vi ser at henholdsvis32 oÅog 52 o/oav elevenepå de to klassetrinneneser at C er lengre enn D,
mens henholdsvis63 oÅog 44 oÅmenerat de er like lange.
Linjestykkeneer tegnetslik at ved bruk av vanlig linjal vil elevenei beggetilfellene måle til
4,0 cm. Elevenesom <kontrollmåler>,vil dermed lett svareat linjestykkeneer like lange.Vi
skjønnerat det ikke er selvsagtfor eleveneat <avstandenmellom parallellelinjer måleslangs
en normal til linjene>, eller at <avstandenmellom et punkt og en rett linje måles langs
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norrnalen). Å forklare avstandensom <denkortesteveieru>mellom to obiekter er litt diffirst for
mange.
Usikkerheten med lengder av linjestykker som går i ulike retninger, illustreres også med en
mer praktiskoppgave,oppgaveeksempel
10.Denneoppgavener mer sammensattog forutsetter
at elevenetolker oppgavenslik at de kan finne omkretsenved å leggesammensidene.

Oppgave716. klasseog
oppgave319. klasse
Lengden rundt kanten er:
/

rc

n
n
tr
n

Y

8cm
mer enn 8 cm
mindre enn 8 cm
vi kan ikke vite det

1cm

Oppgaveeksempel10

For elever som ser at diagonalenei de kvadratiskerutene er lengre enn sidenei kvadratet,må
omkretsenbli størreenn 8 cm. Henholdsvis34 oÅog 49 oÅav elevenepå de to klassetrinnene
svartedette.
Oppgave 7, 6. klasse(N:434)

Ubesvart
Mer enn 8 cm (Riktig)
8cm
Mindre enn 8 cm
Vi kan ikke vite det

og oppgave 3, 9. klasse(N = 452)

6. klasse

9. klasse

a
J

2
49
29

34
24
28
9

t7
a
J

Tabell 11: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 7, 6. klasseog oppgave 3, 9. klasse

Omtrent hver fierde elev på begge trinn svarte at omkretsen er 8 cm, noen flere i 9. enn i 6.
klasse!Omtrent like mange elever svarteat omkretsener mindre enn 8 cm, færre i 9. klasse
enn i 6. klasse.Dette tyder på at over halvpartenav elevenehar problemermed å <flytte med
segdet I cm langelinjestykket>og sammenlignemed sidenei figuren.
Denne oppgavener tegnet i riktig skala.Oppgavenkan dermedtilsløre at en del av elevenesom
svarer riktig, likevel har det problemet vi har nevnt ovenfor. Ved hjelp av linjal kan de måle
diagonalentil ca. 1,4 cm. Ved å settemål på sidenekommer de fram til riktig svar.
I oppgavenovenfor ønsket vi å undersøkeom elevene er i stand til å flytte med seg et mål
(1 cm) omkring i figuren og sammenligne med linjestykkene som danner omkretsen. Når
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forholdsvis få svarte riktig, kan det skyldes at de ikke hadde denne evnen, men det kan også
skyldesat det å beregneen omkrets er et problem for mange.
Oppgavenesom er gjengitt i oppgaveeksemplene
7 til 10, er hentet fra Dickson, Brown &
(1984).
Gibson
De refererertil en stor matematikkundersøkelse
i Englandpå begynnelsenav
1980-tallet,CSMS-undersøkelsen.
I oppgave5 i 6. klasse(A) har denneundersøkelsen79%o
riktige svar for tolvåringer. De norske resultateneer betydelig lavere,ogsånår aldersforskjellen
på ett år tas i betraktning. For oppgavenei de andre oppgaveeksemplenesamsvarerde norske
resultatenegodt med CSMS-undersøkelsen.
Oppgave816. klasseog oppgave 4r9. klasse

15cm

Åses tegning

Åse og Roar har tre bordbiter.
Åse legger to av bitene, A og B, ved siden av hverandreog lager en tegning.
Roar tegnerbitene B og C.
Vi ser at B er kortere enn bådeA og C.
Hva kan du si om lengden avA og C?

tr

u
tr
!

A og C er like lange.
A er lengre enn C.
C er lengreennA.
Det er ikke mulig å vite hvilken som er lengst.

Oppgaveeksempel1l

Denne oppgavengir en annen tilnærming til problemet.Her er to situasjonergjengitt i forskjellig målestokk.I de to situasjoneneer det en felles referansefor lengdeneved at bord B
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inngår i figurene. For øwig er lengdenemålsatt, men ikke i sammeskala.I denneoppgavenfiir
eleveneingen nytte av å bruke linjal. Hvis elevenemåler på tegningen,finner de at A er større
enn C. Omtrent fire av fem eleveri 6. klasse(11 år) og to av fem elever i 9. klasse(la år) svarte
dette.Ca. ll % i 6. klasseog ca. 4l % i 9. klassesvarteriktig, at C er lengreennA.
Oppgave8, 6. klasse(N:434) og oppgave4, 9. klasse(N :452)

Ubesvart
C > A (Riktig)
A: C
A< C
Det er ikke mulig å vite hvilken som er lengst

6. klasse

9. klasse

2

5
47

t1
5
80
a

J

a
J

4l
a
J

Tabell 12: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 8, 6. klasse og oppgave 4, 9. klasse

Det er god grunn til å spørre om en så komplisert oppgavemåler det den er ment å måle. Er
oppgavenfor omfaffendetil at 11 år gamle eleverkan få oversikt? Ser de kanskje ikke at bordbit B går igien i beggefigurene?Hvilke andre grunner kan det være til at elevenesvarerfeil?
Vi bad elevene i 9. klasse forklare hvorfor de svarte som de gjorde. Omtrent en firedel av
elevenegav ingen forklaring. Ca. 4l oÅ tok utgangspunkti at B var felles, og at tillegget til B
var 24 cm for C og 20 cm for A. Dermed måtte C være lengre enn A. Ca. 8 o/oviste til at de
hadde målt. Av andre svar er en stor gruppe <<Viser det>. Noen tar bare utgangspunkti tallene
og viser til20 cm og 15 cm, men overserde 9 cm i den andreendenav C.
Oppgave4b,9. klasse(N = 452)

Ubesvart
Visertil at24 cm > 20 cm (Riktig)
<Vi ser det>
Måling (med linjal)

9. klasse

24
4l
6
8

Tabell 1.3:Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 4b, 9. klasse

For 14 år gamle elever synesdermed oppgavenå fungerebra. Den skiller ut elever som viser at
de har tilegnet seg transitivitet i forhold til lengder. For de andre elevenevil det være svært
aktuelt med samtaler,hvor de muntlig kan forklare hvordan de tenker.
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3 Areal

Er det plass nok her til bildet? Ikke sjelden er det tilstrekkelig med et raskt overblikk for å få
nødvendiginformasjon om et areal. Da ser man gjerne på lengde og bredde hver for seg.
Størrelsenl'urderesi forhold til yttermålene.Formenkan ogsåspille inn i r,urderingen.Noen
ganger er ikke kunnskap om størstelengde eller størstebredde nok. Hvor mangefliser måjeg
ha til denne veggen?Hvor mange kg plenfrø trengerjeg til denne delen av hagen? Da må vi
finne arealet.
Arealbegrepetsynesuklart for mange elever.Slik som andre begrep utvikles arealbegrepet
over tid gjennom erfaringer og refleksjon.Hvordan kan vi legge forholdenetil rette for at
eleveneskal utvikle viktige sider ved begrepet,slik at de for eksempelser at areal og lengde
ikke er det samme, men at arealet angir størrelsenpå en flate (to dimensjoner)?Hvilke
problemstillingermotiverer elevenetil å bruke areal, slik at de utvikler arealbegrepet?
Alle
eleverhar erfaringer fra situasjonerutenfor skolen.Lek kan fremme behovetfor å vurdere både
størrelseog form på et areal. Mange voksne (kanskje særlig menn) husker trolig leken <Å
kappeland>.

Å kappe land
To deltakererisser opp to <land> inntil hverandrepå
hardtrampetbakke. Arealene bør være omtrent like
store.
Deltaker 1 stiller segi sitt land og kaster kniven slik at
den står i motstanderensland. Han risser langsetter
knivbladet, slik at landet deles i to. Deltaker 2 mh gi
fra segden ene delen.
Deltaker 2 stiller seg i det som er igjen av sitt land, og
kasterkniven i landet til deltaker 1. Og så videre.
Den vinner som klarer å avgrensemotstanderensland
så mye at han ikke kan stå i det uten å tråkke på en av
grensene.
Aktivitet I

Hvis man ikke ønsker å bruke kniv, kan man bruke en annen gjenstandsom angir retning, for
eksempelen liten pinne. I denneleken er størrelsenav arealetdet sentrale.Men formen kan
også avgjøre om man har plass til å sette foten i eget land. Linjene som stadig forskyves,
danner grensene(omkretsen),men har for øvrig liten betydning. Stadig vekk må arealenes
størrelsevurderes,både når man skal gi fra seg en del av landet, og når man skal sikte på et
stedå kastekniven. Det er arealetman spiller om.
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I skolenkan vi ogsåstartemed å leggeopp til enkle situasjoner.Et vanlig råd er å arbeidemed
å dekke flater med arealenhetersom ikke er kvadratiske, siden kvadratet senereskal definere
arealenhetene.
Når elevenehar innsettat arealeksisterer,blir nesteskritt å kunne danneseget
bilde av størrelsen.Vi voksnehar gjennomskolegangenlært ossulike beregningsmåter.
Det er
sjeldenman teller arealenheteri dagliglivet.Hvis vi har behov for å kjenne arealettil en flate,
sammenlignervi det oftestmed mangekanterog sirkel.
Rektangeleter den mest brukte figuren i arealberegning.Vi har lært oss til å multiplisere
lengdeog bredde.
A:l .b
Hvis lengdenog breddenoppgisi meter,kommer rektangeletut i kvadratmeter.Formelenviser
tydelig (for dem som kan lese formler) at det er to dimensjonersom avgjør størrelsenav
arealet.For å arbeideinn denneforståelsenkan det væreaktueltmed oppgaverhvor man går ut
fra et bestemtareal,men endrerformen på figuren.
Etter hvert som vi vennerosstil å regneut et areal,blir vi kanskjemindre bevisstat areal,som
andre målbare størrelseqbygger på enhetersom vi kan telle sammen.Men også for areal
gjelder det at full forståelseforutsetterat areal oppfattessom en kontinuerlig størrelse.For å
vurdere om eleveneoppfatter areal som et eget begrep, er det vanlig å la dem få problemstillinger hvor det ikke er lett il gøre beregningerpå grunnlag av lengdemåI.Ofte bruker man
da flateenhetersom kan tellesdirekte.

3.7 Telling av arealenheter
Oppgave22 i 6. klasseog oppgavel3 i 9. klasseundersøkerom eleveneer i standtil å vurdere
arealgjennomtelling av enheter.
Oppgave22,6. klasseog oppgave13,9. klasse

Sett en ring rundt de to figurenesom har likt areal.
Oppgaveeksempell2

3l

Oppgave22,6. klasse(N :457) og oppgave13,9. klasse(N : 437)

6. klasse

9. klasse

Bo g C

6
5l
6

Fog C

I2

8
63
5
5

Ubesvart
A og F (Riktig svar)

Tabell 14: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 22, 6. klasseog oppgave 13,9. klasse

Vi ser at ca. 5l oÅav elevenei 6. klasseog ca. 63 oÅav elevenei 9. klassefinner riktige figurer.
Det er selvsagtmulig å tippe riktig uten å telle. Formen på figurene gjør at man fort tipper feil.
Det må antasat de flesteelevenesom har svatr feil, ikke har telt. (Men noen kan ha telt feil.)
Liten forskjell i størrelseforklarer valget av B og C, mens tilnærmet formlikhet kan forklare at
noen velgerF og C.
Ut fra svarenekan det synes som om omtrent halvparten av elevene ikke velger å telle like
enheter når det ikke er aktuelt med beregning. Oppgaven er hentet fra Dickson, Brown &
Gibson (1984). De viser til at mindre enn 70 oÅav femtenåringeri USA har svart riktig på en
tilsvarendeoppgave.Dette svarergodt til våre resultaterfor eleverpå 11,5 år og 14,5 år.

3.2 Konsewering
Hva skjer med arealet til en figur som deles opp og settes sarnmen på en ny måte?
Spørsmålstillingenkan påvirke svarene.Oppgave12 i 6. klasse(B) går egentligut på at man
klipper av to firedeler av sirkelen og setterdem tilbake etter at de har byttet plass.
Oppgave 25,6.klasse
Se på de to figurene nedenfor.

Hva kan du si om arealene?Sett krvss.
tr
n
tr
tr

A har størrearealennB.
B har størrearealennA.
A og B har like storeareal.
Vi kan ikke si hvilket arealsomer størst.

Oppgaveeksempell3
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De fleste ser at arealeter det safirme,men23 %oav elevenei 6. klassemener at arealeneikke er
like store.
Oppgave25,6. klasse(N = 457)

lfbesvart

A: B (Riktigsvar)
A> B

B> A

6. klasse

2
6l
13
10

Vi kan ikke si hvilket areal som er størst

8

Tabell 15: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 25, 6. klasse

Oppgavel0 i 6. klasseog oppgave
6 i 9. klassesyneså leggeendaklarereopptil at arealene
er
like storeved at detuttrykkeligstårat det er de sammedelenesomdannerdennyefiguren.rTil
gjengjeldkanmanikke like direktesammenligne
figurene.
Oppgave10,6.klasseog oppgave619. klasse
JegdelerfirkantenA opp i tre stykkerog setterdeleneinntil hverandre,
slik at detblir enny figur,B.

A
Sett kryss.

n
n
I
tr

ArealetavA er størreennarealetav B.
A og B har like storeareal.
Arealetav B er størreennarealetavA.
Vi kan ikke si hvilket arealsomer størst.

tr
tr
tr
tr

Det er lengerrundt A ennrundt B.
Det er like langtrundtA og B.
Det er lengerrundtB ennrundtA.
Vi kan ikke si hvilkenvei somer lengst.

Oppgaveeksempel14

' Strengttatt er dette feil. Vi må speilvendeen av trekantenefor å kunne settesammenden nye figuren.
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Nå er det under halvparten,48 o/o,av elevenei 6. klasseog 7I oÅav elevenei 9. klassesom
svarerriktis.
Oppgave l0a, 6. klasse(N : 434)og oppgave 6a, 9. klasse(N = 452)

Ubesvart

6. klasse

9. klasse

8
48
9
30

A: B (Riktigsvar)
A> B
B >A
Vi kan ikke si hvilket areal som er størst

J

71
4

l8

4

J

Tabell 16: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave lOa, 6. klasseog oppgåve 6,9. klasse

Figurenesform har i stor grad påvirket svarene,for 30 % i 6. klasseog 18 % ig. klassemener
at den langstraktefiguren hadde størstareal.
Elevene ble også spurt om omkretsen.B har betydelig større omkrets enn A. Noen få elever
svarte at omkretsenpå de to figurene var like stor. Kanskje er det for noen en overgeneralisering av konservering.55% i 6. klasseog72% i9. klassesvarteriktig. Henholdsvisl5 % og
l0 Yoav elevenepå de to klassetrinnenemener at omkretsenav A er størreenn omkretsenav B.
Oppgave10b,6. klasse(N = 434)og oppgave6b, 9. klasse(N = 452)

6. klasse

9. klasse

Ubesvart

r9

B>A( R i ktigsvar)

55
7
l5

8
72
7
l0
2

A: B
A>B
Vi kan ikke si hvilken vei som er lengst

J

Tabell 17: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 10b,6. klasseog oppgave 6b, 9. klasse

Oppgave 14 i 6. klasseog oppgave 15 i 9. klasse (B) kan ha enkelte likhetstrekk med den
forrige. Nå skal arealetvurderesnår halvpartenav et rektangel fiernes. Det er ikke umiddelbart
klart for alle elever at det er nettopp dette som skjer.

Oppgave27,6. klasseog oppgave2s,g.klasse
Arealetav helerektangeleter 20 cm2
Hvor stort er arealetav dengrå delen?............ cm2
Oppgaveeksempel15
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Det var forholdsvis mange elever som ikke svartepå denneoppgaven,16 % i 6. klasse og2l oÅ
i 9. klasse.
Oppgave 27, 6. klasse(N :457) og oppgave 25, 9. klasse(N :439)

6. klasse

9. klasse

Ubesvart

t6

10(Riktigsvar)

JZ

2l
45
2
6

20
Måler med linjal og regner ut arealet.Svar i området J- 8 cm2
l2-I3 e.1.Måler omkretsenav trekanten
15-16 Måler omkretsenav rektangelet

2

t2

8

4

4

Tabell 18: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 27, 6. klasseog oppgave 25, 9. klasse

Det var bare henholdsvis32 Yoog 45 oÅav elevenepå de to klassetrinnenesom svartekorrekt,
10 cm'. En del elever,spesielti 9. klasse,syneså ha målt med linjal og regnetut et arealsom
ligger i området 7-8 cm'. De andre svarenekan ha kommet fram ved at elevene har målt
omkretsenav trekantenog av rektangelet.
Dickson,Brown & Gibson(1984) viser til at 47 oÅav elleveåringerog 50 oÅav femtenåringeri
USA har svart riktig på en tilsvarendeoppgave.Det svarergodt til våre resultaterfor eleverpå
14 år. Forholdsvis få av elleveåringenevåre har svart riktig.
Er elevenei stand til å arbeidemed deler av arealenheteruten at disse enhetenegis i form av
desimaltall?Oppgavennedenforinnbyr elevenetil å telle, men slik at de skal regnemed delte
ruter.

Oppgaveeksempel
16
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Oppgavenble bare gitt til 6. klasse.Noen teller bare med de hele rutene og fiir svaret 10. Noen
flere teller med alle de aktuelle rutene, men tar ikke hensyn til at noen av dem er delt. De fiir
dermed 14 som svar.Til sammener det ca.7 %osom dermed ikke regner med deler av enheten.
49 oÅav elevenetar med deler av rutene og teller safilmentil 12 (cm'). I tillegg har en del ått
1l eller mellom I I og 12. Disse elevenehar trolig arbeidetmed deler av enheten,men regnet
feil.
Svaret 15 kan man fii ved en feilaktig vurdering av omkretsentil figuren. (Randen av figuren
passerergjennom eller følger sidekantenetil 15 ruter.) Det tyder ogsåpå at en stor del av elevene på dette klassetrinnethar problemer med å skille mellom omkrets og areal.
Oppgave24,6.klasse(N:457)

Ubesvart
12 cm2eller 12 (Riktig svar)
Mellom 1l og 12 (cm'?)
1l crnSeller I I
15 cm2eller 15

6. klasse

l0
49
7
4
19

Tabell 19: Prosentvisfordeling av elevsvarpå oppgave24, 6. klasse

3.3 Arealmål
Elevene fiir etter hvert forestillinger om hvor store enhetenede arbeider med, er. Mange kan
mer eller mindre nøyaktig anslå lengder.Lengdemål brukes mye, og man lærer seg til å assosiere med kroppsdeler.Høyden på et menneskebedømmesgjerne forholdsvis nøyaktig, i det
minste hvis man står framfor vedkommende.Andre lengdemålkan være mer problematiske.
Vi blir sjeldnerestilt overfor spørsmålom arealer.Hvilke arealenheterer elevenekjent med?
Bordplaten, et skriveark, rommet som de bor i, klasserommetosv. kan ha vært vurdert med
hensyntil hva man kan fii plasstil.
På neste side har vi giengitt en oppgavehvor man ut fra møblering og plassering av dør og
vindu skal gi en vurdering av golvarealeti et rom. Rommet kan for et trenet øye antaså ha en
lengde på ca. 5 m og en dybde på noe over 2 m. Arealet burde dermed være noe over l0 rn3.
Men vurdert ut fra møblene kan vi se at det er plass til et skap, en sovesofa,en stol og en
skrivepult. Fortsatt er om lag halvparten av golvet uten møbler. Det skulle også tilsi omtrent
10 fir'?.
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Oppgave20,6.klasseog oppgave17,9.klasse
Torill har sitt egetrom.

Det er plasstil et skap,en sovesofa,
en stol og et skrivebord.
Omtrenthvor stor golvflatetror du rommetkan ha? ............. m2
Oppgaveeksempel17
Oppgave20, 6. klasse(N:457) og oppgave17, 9. klasse(N:459)

Ubesvart
l-5
6-10
I 1-15

r6-20
2I-25
26-

6. klasse

9. klasse

4

21
8
24
22
I2

26
30

t1
9
2
T6

6

8

Tabell 20: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 20, 6. klasseog oppgave 17, 9. klasse

Av elevenei 6. klassesvarer26 % 5 m2 eller mindre. I 9. klasseforeslo ca. 8 Yoet slikt svar.
Noe under halvpartenav elevenepå beggeklassetrinnenegav et <realistisb tall mellom 6 og
15 m', henholdsvis4l oÅog 46 %. Usikkerhetenblant eleveneviser segogsåved at ca. 18 oÅi
6. klasseog 14 % i 9. klasseforeslo mer enn 20 m'. Grunnen til at hele 20 % av elevenei
9. klasseunnlot å svare,er trolig at det på dettetrinnet var et følgespørsmål:Forklar hvordan
du fant dette svaret.
Oppgave17b,9.klasse(N:459)

Ubesvart
Realistisklengdevurderingmed addisjon; riktig multiplisert
Realistisklengdevurdering;riktig multiplisert
Realistisk arealr,urderingav elementene;summering
Urealistisklengdevurdering;riktig multiplisert
Urealist sk lengdevurdering;uriktig multiplisert
Sammenlignermed egetrom

9. klasse

44
10
10
2
5
I

2

Tabell 21: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 17b, 9. klasse

aJI

Det var ikke enkelt å vurdere svarenetil de noe over halvparten som forsøkerå gi en forklaring.
Delvis er svareneknappe,og delvis er de vanskeligeå kategorisere.En situasjonhvor elevene
kan gi muntlig forklaring, eller hvor lærerenkan gi oppfølgende spørsmåI,gir mer informasjon.
Ca. 20 oÅ av elevenegir forklaringer som viser at de gjør realistiske lengdevurderingerog
multipliserer for å finne arealet.Halvparten av disseeleveneviser hvordan de kommer fram til
lengde og breddeved å se på møbleq dør og vindu. Noen få (ca. 2 oÅ)vurdererarealbehovetfor
hvert enkelt møbel og når fram til et realistisk svar. Omtrent like mange sammenlignermed
eget rom og anslårarealetut fra det.
3.3.1 Areal er ikke lengde eller volum
En del eleverhar problemermed å skille mellom lengde,arealog volum. Spesieltkan begrepet
omkrets av en figur være vanskelig for mange.Med oppgavennedenfor prøvervi å finne ut om
eleveneskiller mellom begrepeneomkretsog areal.
Oppgave9,6. klasse

a Hvor stor er omkretsenav kvadratet?
b Hvor stort er arealetav kvadratet?
Oppgaveeksempel18

Oppgave 9a, 6. klasse(N = 434)

6. klasse

Ubesvart
12 eller 12 cm (Riktig svar)
3 (cm, cm')
9 (cm, cm')

8
68
9
4

Tabell 22: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 9a, 6. klasse

Oppgave 9b,6. klasse(N = 434)

Ubesvart
9 (cm') (Riktig svar)
9 cm
3 (cm, cm')
l2 (cm, cm')
Tabell 23: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 9b, 6. klasse
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6. klasse

19

t0
21
T2
18

68 oÅav elevenei 6. klassesvarerenten 12 cm eller 12 for omkretsen.Det er også l8 oÅav
elevenesom svarer 12 (cm eller cm') for arealet.Når vi undersøkerhvordanhver enkelt elev
har besvartdisseto spørsmålene,finner vi at tre firedeler av dem som svarer 12 for arealet,
ogsågir det sammesvaretfor omkretsen.Det viser igjen at mangeeleverhar vanskermed å
skille mellom omkretsog areal.Bare l0 oÅregnerut arealetriktig og gir riktig benevning.
En tilsvarendeoppgaveer brukt i en undersøkelseblant elleveåringeri USA, der 37 o/osvarte
var
våre. I den amerikanskeundersøkelsen
riktig. Det er betydeligflere enn for elleveåringene
imidlertid benevningenoppgitt (What is the areaof this square?...... cm'). Det var trolig til
stor hjelp for noen av elevene.Vi trengergjerne arealmålfor å vite hva vi kan plasserepå et
avgrensetområde,eller hva som skal til for å dekkeet område.

Oppgave 29,9. klasse
Guri vil dekke hele bol<senmed kvadratiskefliser.
Fliseneer på 1 dm'?.

3&n

Ilvor mangefliser trenger hun?

Oppgaveeksempell9

Omtrenthver fierde elev i 9. klasseunnlot å svarepå oppgaven.Omtrent 11 % regnetut arealet
for hver enkelt sideflateog la sammen.Av disseelevenevar det noen få som bare tok med de
tre synlige sideflatene.Det vanligstefeilsvaretvar 84 (25 oÅ).Dette svaretkom fram ved at
man multipliserte de tre tallenepå figuren. 5 oÅ addertede tre tallene og fikk 14, mens ytterligere 3 oÅ av elevenetydeligvis så på figuren som en sekskanti papirplanet,regnetut omkretsenav dennesekskantenog fikk svaret28. Dennesvarfordelingentyder på at arealbegrepet
er vagt hos mangeav elevene.
Oppgave29, 9. klasse(N :439)

9. klasse

l4

26
l0
25
5

28

t
J

Ubesvart

122(Riktie)
84

Tabell 24: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 29,9. klasse

3.4 Måleusikkerhetoggjeldendesffir
I innledningenble usikkerheti måltall behandlet.Oppgavennedenfor forutsetterat elevene
etter norsk tradisjon oppfatter lengdemålenegitt med to siffers nøyaktighet (to gjeldende
siffer). I hvilken grad gir detteutslagpå usikkerheteni arealetsom er regnetut?
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Oppgaveeksenpel20

Ca. 13 %oav elevenei 9. klassevelger7l nf , somer riktig svar.De 20 o/osomvelger70,7fr,
kan muligensblande inn regler for addisjon.Langt de fleste, 63 Yo,velger svaret70,68 rn'z.
Disseelevenegjør rolig ingenvurderingav usikkerheten.
Oppgave12,9. klasse(N = 452)

Ubesvart

7 1 fr
70,7rfr
70,68fr
Tabell25: ProsenFisfordeling av elevsvrr på oppgave12,9. klasse
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9. klasse

2
13
20
63

4 Volum

Volumbegrepetomfatter både forestillingene om at gjenstandertar plass i rommet, og at gjenstanderkan gi plass til for eksempelen væske.Tidligere var det vanlig å snakkeom både
volum og hulmåI. Ordet hulmål er mindre brukt i dag. I noen sammenhengerbrukes kapasitet,
som er en direkteoversettelse
av det engelskecapacity.lL97 brukesbareordet volum.
På samme måte som en del elever blander sammen omkrets og areal av en plan figur, har
enkelteelevervanskermed å skille mellom overflateog volum av en gjenstand.Areal er mål på
en todimensjonalutstrekning,det vil si en del av planet. Volum er mål på en tredimensjonal
utstrekning, det vil si en del av rommet.

4.1 Romsyn
Volumbegrepetforutsefferat man forestiller segnoe bak den synlige overflatenav gjenstanden;
det er snakkom en tredje dimensjon.Uten en slik forestilling er det trolig vanskeligå arbeide
meningsfflt med problemstillingerknyttet til volum og hulmål. I oppgave-illustrasjoner
må de
tre dimensjonenereduserestil to på arket. For elever som har problemer med å oppfatte romfigurer, kan en slik reduksjon muligens gjøre det vanskelig å forstå oppgaven.
Man nærmer seg lengdemålmed å telle lengdeenheter,arealmål med å telle arealenheter.
Tilsvarendenærmer man seg volummål med å telle volumenheter.Også her kan man arbeide
med eller uten standardiserteenheter.Når først standardiserteenheterbenyttes,har man den
kulturelle arven at hulmål ofte angis i liter og desiliter, mens andre volum angis i kubikkdesimeter og kubikkmeter. De to nesteoppgavenekan i noen grad avsløreom elevenehar en forestilling om det som ligger bak - om de tenkeri tre dimensjoner.

Oppgave21,6.klasse
Perbyggermedklosser.
Hvor mangetror du han har brukt?

Oppgaveeksempel21

Omtrent 66 % i 6. klasseforstår at det må være en kloss i midten av grunnplanet.De elevene
som ikke ser for segdenneklossen,kan ha problemermed å forestille segat det <indre>)av en
gjenstander med på å gi den et volum. Hvis elevenesom svarer5, blir bedt om å forklarehvordan de har tenkt, vil trolig en del av dem rette opp svarettil 6. Andre igjen vil hevde at klossen
i midten (eller en annenkloss) er dobbeltså stor som de øvrige.Slik oppgavener formulert, er

4l

dette i og for segriktig. (Sånn sett ville Per haff nok med fire klosser!) Det viktige er å finne ut
hvilke elever som ikke ser at det må være noe i det skjulte rommet.
Oppgave21,6. klasse(N = 457)

6. klasse

Ubesvart
6 (Riktig svar)
5

2
66
29

Tabell 26: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 21,6. klasse

Oppgavennedenfortesterogsåevnentil å <se i rommeb. Her er en overflatetenkningmer nærliggende enn i den forrige oppgaven.En vanlig strategi for å beregnevolum av slike figurer er
å tenke seg lag med klosser,enten horisontalt eller vertikalt inndelt. Så multipliserer man med
antall lag. Figuren er såpassomfattende at man fort kan gjøre en slurvefeil når det gjelder
størrelsen,og dermed få for mange lag innover.Dette kan også skyldes eventuell erfaring med
å se på slike rette prismer som terninger.

Oppgave1916.klasseog oppgave16,
9. klasse
Sigridhar bygddenneklossenav små
terninger.
Hvor mflnge
teminger har hun brukt?

Oppgaveeksempel
22
Oppgave19,6. klasse(N :457) og oppgave16,9. klasse(N = 439)

Ubesvart
48 (Riktig svar)
64
40
80

6. klasse

9. klasse

a
J

3

27
5
7
7

50
5
J

6

Tabell 27: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 19, 6. klasseog 16,9. klasse

27 %oav elevenei 6. klasseog 50 oÅav elevenei 9. klasse ser for seghvordan klossen er bygd
opp. De svarer 48, som er korrekt svar. Noen finner dette svaret ved å multiplisere 4 . 4 . 3.
Andre ser for seg horisontale eller vertikale lag, som de adderer. Omtrent 5 % på begge
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trinnenehar svart64. Trolig har disseeleveneregnetmed fire lag med terningerinnover.De har
i så fall hatt en riktig betraktningsmåte.
Det er 14 % i 6. klasseog omtrent g % i g. klassesom
svarerenten40 eller 80. Tallet 40 får man ved å telle de synligerutene.80 får man ved ogsåå
se for seg rutene på baksiden.Disse elevenehar dermed gjort en beregningav overflatenav
klossen.
Noen eleverhar svart 30,3 oÅi 6. klasseog2Yo i 9. klasse.Disseelevenekan ha telt alle de
synligeterningene.En problemstillingå ta opp med disseeleveneer om de oppfatterat det kan
væreet hulrom inne i klossen.Hvis en slik tankegangskulle forfølges,ville korrekt svarkunne
være42 eller 44.
Det er vanskeligå finne en god forklaring på hvorfor henholdsvis 3 oÅog 4 oÅpå de to klassetrinnenesvarte96. Kan det være at de først multipliserer4 . 4. 3 og får 48, og at de deretter
blanderinn overflateberegning
og kompensererfor den usynlige delen ved å multipliseremed
2? Vi ser at en stor del av elevenei både 6. klasseog 9. klasseviser tegn til manglendeoppfatning av volum når det er en oppbygdgjenstand.Den nesteoppgaventar for seg et hulmåI,
men slik at eleveneskal forestillesegat de fyller det med standardenheter.

Oppgave18,6.klasseog oppgavel4a,9.klasse
Hvor mangeav disseterningenevil få ptassi den storeesken?

lcm

2cm
14b,9.klasse
Hvor mangeav disseterningenevil få plassi den storeesken?

0,5cmfl
0,5cm

Oppgaveeksempel23

Elevenekan hengeseg opp i spørsmåletom de oppgittemålenefor eskener innvendigeeller
utvendige.Hvis de er utvendigeog veggenei eskenhar en tykkelse,vil 3 væreriktig svar.De
skriftlige svarenepå hvordan elevenetenkte, gav få indikasjonerpå et slikt resonnement.I
klassenkan lærerenforklare at man entenmå se bort fra tykkelsenpå veggene,eller at de oppgitte måleneer å regnesom innvendigemåI.
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Oppgave18,6. klasse(N = 457)og oppgaye14a,9.klasse(N = 439)

Ubesvart

16(Riktig svar)
4
8
l2

20
24

6. klasse

9. klasse

7

36

8
65

5

2

t7

9
3

7
4
6

J

3

Tabell 28: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 18, 6. klasseog oppgave l4a, 9. klasse

Henholdsvis 36 % og 65 % i 6. klasse og 9. klasse svarte korrekt, 16. Det vanligste feilsvaret
var 8. Det tyder på at elevene($/lte bunneru>.Men tallet kan ogsåkomme fram ved at elevene
adderer tallene på figuren. Tallet 12 kan komme fram ved at man beregner arealet av den
skravertedelen(overflaten).Man kan ha forskjellige forklaringerpå tallene4,20 og24.
I oppgave l4b skal elevenefflle den store esken med terninger med sidekantersom er halvparten av sidekantenei a-oppgaven.
Oppgave14b,9. klasse(N = 439)

Ubesvart
<Åtte ganger 14u (Riktig svar)
<To ganger l4a>
<Fire ganger l4a>>

9. klasse

8

t4
50
T4

Tabell 29: Prosentyisfordeling av elevsvarpå oppgave14b,9. klasse

Når vi sammenlignerhvordan de enkelte elevene svarer på oppgavene l4a og 14b, legger vi
merke til at de fleste elevenemultipliserer det svaret de fant i oppgave a, med 2,4 eller 8.
Doblingen svarertil at man bare vurderer en dimensjon, fire gangerså mangevil si at man vurderer to dimensjoner,og de som multipliserer med åtte, vurderer alle de tre dimensjonene.En
videre analyseviser at hele 95 %oav de elevenesom multipliserer med 8 i b-oppgaven,også
haddegitt et korrekt svar i a-oppgaven.Motsatt er det 49 oÅav dem som gav riktig svar på oppgave a, som nå multipliserer med 2, og 19 o/osom multipliserer med 4.

4.2 Direkte begrepav volum
Det er vanskelig å ha et direkte begrep av volumenheterhvis man har problemer med å forestille seg volum. Oppgavennedenfor er et forsøk på å teste om elevenehar en klar forestilling
om størrelsenav en liter.
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Oppgave28,6.klasseog oppgave30,9. klasse

Envanligpapirkurver ca.30cmhøy.
Omtrenthvor stort volumhar den?Settkrvss.
tr
n
n
tr
n

I liter
5 tter
20tter
80liter
300liter

Oppgaveeksempel
24
En rask vurdering tilsier at kurven er omtrent like bred øverst som den er høy. Nederst er den
noe smalere.
Hvordan tenker elevenenår de vurderer svarene?Noen velger trolig å fierne ett eller flere av
alternativenegjennom praktiske sammenligninger.
- Vil kurven være full hvis vi legger en literskartong med melk i den? Hva med fem
kartonger?
- Ville vi kunne løfte kurven hvis den var fflt med vann? (Litt større enn en skurebøtte)
Forholdsvisfå eleverviser at de gjør et overslag,for eksempelved å se på papirkurvensom en
sylinder.
Oppgave26,6. klasse(N = 457)og oppgave23,9. klasse(N = 439)

Ubesvart

6. klasse

9. klasse

a
J

16
30
36
6

20 liter (Riktig svar)
5 ter

48

I

20

ter

22

Tabell 30: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 26, 6. klasseog oppgave 23,9. klasse

20 liter er det rette svaret.Omtrent 22 % i 6. klasseog 30 % i 9. klassesvarteriktig. Det er
interessantå legge merke til at selv mangevoksne (lærere)i første omgangbestrider at 20 liter
kan være et riktig svar. Svært mange heller til at volumet er omtrent l0 liter, og at oppgaven
derfor er misvisende!
Hele 48 % i 6. klasseog 36 % i 9. klassesvarte5 liter. Det er ikke oppsiktsvekkende
langt fra
det riktige, spesieltnår en del av disseelevenebegrunnersvaretmed at papirkurven er omtrent
like stor som en vaskebøtte.På den andresidener papirkurvernoe vi omgåsmed i det daglige.
Burde vi ha et bedre forhold til størrelsen?Elevenesom svarer 1 liter, har en dårlig forestilling
om størrelsenav en liter. Det gjelderhele 20 % i 6. klasseog 6 o/oi 9. klasse.
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4.3 Forholdet mellom volumenheter
ogsånårdetgieldervolum,kansammenhengen
mellomenhetene
værevanskeligå lære.Barn
har gjerneomfattende
erfaringmedbrusflurk.r.En vanligstørrelse
på en brusflaske
er 0,5 l.
Oppgaven
nedenfortesterom elevene
kanangideuevoluÅeti andreenheter.
Oppgave2l,g.klasse
En brusflaskeinneholder0,5 l.
Ifvor mye er det med andre mål? Sett krvss.

n
n
tr
!

n

5 cm3
50 cm3
500 cm3
0,5 dm3
5 dm'

Oppgaveeksempet
25

Omtrent 35 %oav elevenei 9. klassehar svartenten500 cm', 0,5 dm3
eller beggedeler.
Oppgave21,9. ktasse(N = 439)

Ubesvart
E 4ue JUU cm" O_qU.) dm' (Klktlg svar)
JvU ultl

(tr.lKug svar/

0,5dm'(Riktigsvar)
5 cm'
50 cm3
5 dm3

9. klasse

t2
6
5
26
9

l3

t2

Tabell 3l: Prosentvisfordeling av elevsvarpå oppgave21,9. klasse

Når likevel 26 %osvaterat 0,5 I er 0,5 dm' (og ingen gale svar i tillegg),
tyder det på at en stor
del av elevenehar lært segsammenhengen:
I l: I dm3.De flestesyneslikevel usikre på dette.
Usikkerhetener imidlertid størrenår det gjelder sammenhengen
mellom kubikkcentimeterog
kubikkdesimeter.omtrent I I oÅsvartebåde 500 cm' og 0,5 dm,. Av
dem kryssetnestenhalvpartenogsåav på et galt svar.Omtrent l0 oÅgav ett av de riktige
svareneog Åinst ett feil.

4.4 Konserverevolum
Det direkte begrepetom størrelsenav de vanlig
hos en stor del av elevene.En annenprøve påt
gavenutfordresogsåelevenetil å konserverev
kassen,men når flest mulig ungdommerskal
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omtrent 180 cm. Det fører igjen til at lengde ogleller bredde i grunnflatenmå tilpassestilsvarende.

Oppgave24a,9.klasse
To ungdomsklubberkonkurrererom å fii flest medlemmerinn i en kassesom
rommerI m3.Medlenrmene
snekrerkassaselv.
a Tegnhvordan en kassepå I m' kan seut. (Sett på må1.)

Oppgave24b,9. klasse.
Omtrent hvor mangeungdommertror du kunne få plassi kassa?
Oppgaveeksempel
26

Omtrent 35 oÅav elevenei 9. klassehar tegnetprismer med mål som angir rett volum. 5 %ohar
gitt kassenkroppshøyde og tilpasset grunnflaten. Omtrent 18 Yohar ikke forsøkt å tegne en
kasse.Ca.20 oÅhartegnetfigurer som ikke viser volum, eller som langt fra har kasseform.
Oppgave24a,9.klasse(N:439)

Ubesvart

Prismemedkroppshøyde
Kubiskprisme
Andre kassermed feil mål eller uten måL

9. klasse

27
5

30
t4

Tabell 32: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 24a, 9. klasse
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Ved å sammenlignemed volumet av et menneskekan vi f;i fram om eleveneforstår hvor stor
1 m3er. Mer enn 28 Vosvarcrat det ikke er plass til noen ungdommer i en kassepå I m3.Disse
elevenekan neppe ha forstått hvor stor en kubikkmeter er. En person som veier mellom 50 kg
og 100 kg, har et volum på omtrent 50-100 dm3(0,05-{,1 m').Når vi regnermed at det må
være noe luft mellom ungdommene,vil om lag ti ungdommer i kassenvære en god prestasjon.
Oppgave24b,9. klasse(N = 439)

Ubesvart

0
1-3
4-6
7-9

r0-12
l3-15
16-18
19-21
Mer enn2l

9. klasse
a
J

28
30
17
6
6

2
2
J

4

Tabell 33: Prosentvisfordeling av elevsvarpå oppgave24b,9. klasse

Omtrent12%oav elevenei 9. klassegavopptall fra 7 til 12på spørsmålet
om hvor mangesom
kunnegå inn i kassen.Omtrent 17 oÅav elevenesvarte4-6. Regnervi ogsåmed dem som
svartefra 13til 18,fiir vi at ca.33%oav elevenegavet svarsomviseret rimelig skjønn.

4.5 Måling
En viktig side ved volumbegrepeter at størrelsenav en gjenstander avhengig av både høyde,
bredde og dybde (tre dimensjoner). Det gjelder også hulmål. Oppgavennedenfor tar for seg
forståelsenav dette.
Også når vi måler volum, er gode måleredskaperavgjørendefor nøyaktigheten.Smale måleglassgir størrenøyaktigheti avlesningensiden utslagetpå måleskalaenblir størreenn på brede
måleglass.
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Oppgave26,9. klasse

5dl
4dl
3dl
2il
ldl

I

10s"n

r

r5qnr

Her serdu to måleglass.
a Merk av for 3 dl på det høyemåleglasset.
Anne skalmåle opp 3 dl vann sånøyaktigsommulig.
b Hvilket måleglassbør hun bruke? ............
Forklar hvorfor hun bør bruke dette:

Oppgaveeksempel27

26a,9.klasse(N = 439)

Ubesvart
Den tolvte streken(Riktig svar)
Midt på glasset
Den sjette streken
Den tredje streken

9. klasse

I4
2
2
51
l9

Tabell 34: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 26a,9. klasse
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Omtrent 2 oÅav elevenei 9. klassemerket av for 3 dl på den tolvte strekenpå det smale måleglasset i oppgaven ovenfor. Det betyr at barc omtrent en elev i annenhver klasse klart ser
sammenhengenmellom volum, areal og lengde.
5I %oav elevenehar merket av på den sjette streken.Det viser at de har forstått at søylen må
være høyere. Langt på vei synes disse elevene å ha tatt hovedutfordringen: For å beholde
volumet må man øke høydennår grunnflaten (eller lengdenog bredden)blir mindre. Problemet
deres er at de ikke ser at halvert diameter gir en grunnflate på en firedel. Omffent 19 oÅ har
merket av på den tredje streken.Det tyder på at de ikke ser at volumet er avhengig av grunnflaten. Noen elever (ca.2 %) ser ut til å ha trodd at glassenehar like store volum, og siden 3 dl
er midt på det lave, merker de av for 3 dl midt på det høye også.
Valget av målebeger er ikke selvsagt når kravet er at man skal måle nøyaktig. På det ene
begeret er det tegnet inn sirkler rundt glasset, mens det andre begeret har mye enklere
markeringer.
Omtrent en tredel av elevenemener atAnne bør bruke det smale glassetfor å måle så nøyaktig
som mulig. Nesten halvparten,4'7 yo, mener hun bør bruke det brede glasset.Mange forklarer
ikke hvorfor de velger som de gtrør.Ensvært stor del av forklaringene henvisertil avmerkingen
på glassene(sirkler mot streker;påførtemål). I klassesammenheng
kan forklaringen på valg av
beger være gienstandfor en samtale.På hvilken måte virker avmerkingeninn på avlesningen,
og hvilken rolle spiller flaten? Kan vi i naturfagrommetfinne måleredskapersom er slik laget
at de måler bestemtevolum særlig nøyalctig?
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5 Tid

Tidsbegrepet kan være vanskelig å fatte og å formidle fordi det virker lite håndfast, lite
konkret.
Viktige egenskaperved tid er:
. Tidspunkterer å ansesom en (uendelig)lang seriesom ligger på en kontinuerliglinje.
. Tid knytter segtil bevegelserpå en systematiskmåte.
. Tid knytter segtil biologisk utvikling.
med bevegelse,mekanikk,som definerertidsenhetene:
Det er sammenhengen
. Et år er omtrentden tida jorda bruker på å bevegesegrundt sola.
. En måned er omtrent den tida det tar fra fullmåne til fullmåne.
. Et døgn er omtrent den tida jorda bruker på å dreie rundt sin egenakse.
Inndelingenav døgneti timer, minutter og sekunderer mer <tilfeldig> eller kulturbestemt.I
dag ville vi trolig ha delt døgnet inn i dekadiske enheter,eller vi hadde tatt utgangspunkti
(atom)f,'sikken og en frekvens knyttet til svingninger i et atom.
med definisjonenav tidsKalendereog klokker er konstruertslik at de er i overensstemmelse
enhetene.Men definisjonenehar blitt mer og mer komplisert og enhetenetilsvarendemindre
direkte etterprøvbare.Det gjør trolig også oss voksne noe usikre når vi skal forklare barn om
eller forståelige.Bruk av
tidsenhetene.
Forklaringeneblir dermedgjernemindre overbevisende
tidsenheterog tidsmåling er viktig i dagliglivet allerede fra barnsben av. Dermed får barna
gansketidlig erfaringermed tidsmålingerog tidsangivelser.Begrepenesom dannes,kan enten
bli korrigert, fordi de ikke er funksjonelle,eller de kan bli styrket.
Nye utfordringer får vi når vi skal formalisere tidsbegrepeneog bruke dem i beregninger.Vi
har dekadiskeenheterfor sekunderog mindre enheter.Men for størreenheterer det nærmestet
virvar.
o

a

I

a

a
a

60 er sentraltnår det gjelder overgangenfra sekundertil minutter og til timer.
Men teller vi 12 eller 24 timer før vi startermed å telle timer på nytt?
Hvor mange døgner det i en uke?Her får vi sanneligtallet 7 inn!
Hvor mange uker går det i en måned? Nei, det går ikke opp! (Men det er omtrent
fir e...)
Hvor mangedøgn går det i en måned?Det kommer an på hvilken månedvi mener!
Men det går alltid 12 månederi et år. Det hjelper lite, når månedenikke er noen grei
enhet.
Tallet på døgn i et år er heller ikke så greit å angi. Er det 364 eller 365 eller 364,25
eller et tall med endaflere desimaler?
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5.1 Misoppfatninger
Noen misoppfatninger knyttet til tidsenheterog tidsmålinger skyldes trolig at feltet er såpass
komplisert. Man forenkler og regner fire uker i en måned eller antar at alle månedeneer like
lange. Klokkeslett etter middag kan skapeproblemer for enkelte. Skrivemåtenkan også bidra
til forvirringen.Når vi angir tidspunktetkL.23.25,oppfatternoendettetallet som et desimaltall
på grunn av utseendet.Det hjelper lite å skille mellom punktum og komma, siden begge
tegnenebrukessom desimaltegn,ogsåi Norge.

5.2 Dag, måned og år
I oppgaven nedenfor kan elevene vise om de forstår hvordan alder henger sammen med
angivelsenav fødselsdato.Året er viktigst, dernestmånedenog dagen.Men vet alle elevene
rekkefølgen på månedenenår de gis med navn? Svarenekan indikere en eventuell usikkerhet
her.

Oppgave 15,6. klasseog oppgave27,9. klasse

Fru Hansenhar fem barnebarn.
Kari er født

a Hvem av barnebarnaer eldst?

14.mai 1984
b Hvem av barnebarnaer yngst?

Perer født

20. april 1983

Rolf er født

23.mars1984

Åseer født

12.august1983

c Hvem er den nestesom
skal feire fødselsdagetter Per?

Torill er født 2.juni 1984
Oppgaveeksempel28
Oppgave 15a, 6. klasse(N = 434) og oppgave 27a,9. klasse(N = 439)

Ubesvart
Per (Riktig svar)

Kari
Rolf

Åse

6. klasse

9. klasse

J

66
5
T2
6

Torill

6
84
2
4

2
2

Tabell 35: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave lSa, 6. klasseog oppgave 27a,9. klasse

Vi ser av tabellen ovenfor at henholdsvis66 oÅog 84 % på de to klassetrinnenefinner den
eldstepersonen.Hvis det er usikkerhetmed hensyntil hvilken månedsom kommer først, april
eller august,kan man velge Åse. Henholdsvis6 oÅog 2 o/osvarerslik. Hvis man tror athøyt
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fødselsårstallgir høy alder,bør man svareentenKari, Rolf eller Torill. Henholdsvis23 %oog
7 %ogør det. Rolf er det hyppigstefeilsvaret.Han er født først av dem som er født i 1984.Men
han er ogsåfødt først på året av alle. Kanskje neglisjerer enkelte årstallet og ser bare på måned
og dag?
Oppgavel5b,6. klasse(N :434) og oppgave27b,9.klasse(N :439)

Ubesvart
Torill (Riktig svar)
Kari
Per
Rolf
Åse

6. klasse

9. klasse

4
45
6

6
65
4

ll

J

21
t3

t7
)

Tabell 36: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 15b, 6. klasseog oppgave 27b, 9. klasse

Når man skal svarepå hvem som er yngst, kommer tilsvarendebetraktningerinn som på spørsmål a. Men tallet på riktige svar i spørsmål b ligger ca. 20 prosentpoenglavere i begge
gruppene.Under halvpartenav elevenei 6. klasseog under to tredelerav elevenei 9. klasse
svarer riktig. Forskjellen i antall riktige svar på a og b kan delvis skyldes at <yngre> er et
vanskeligerebegrep å forholde segtil enn <eldre>.
Hvis man er usikker på hvilken måned som kommer først, april eller august, kan man velge
Rolf eller Kari. Henholdsvis27 oÅog2I %på de to klassetrinnenesvarerslik. Hvis man tror at
lavt fødselsårstallgir lav alder,bør man svareentenPer eller Åse. Det er det henholdsvis 23 oÅ
og 8 oÅsom gjør. Ogsåpå dette spørsmåleter Rolf det hyppigste feilsvaret. Han er født først av
dem som er født i 1984.Men han er ogsåfødt først på året av alle. Åse er født sist på året av
alle. Kanskje enkelteneglisjerer årstallet og bare ser på måned og dag?
Oppgave15c,6.klasse(N = 434)og oppgave27c,9.klasse(N:439)

Ubesvart
Kari (Riktig svar)

6. klasse

9. klasse

4

6

42

Rolf

Åse
Torill

JI

)

43

28

n
J

J

Tabell 37: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 15c,6. klasseog oppgave 27c, 9. klasse

Året gjentar seg med stort sett de samme datoene.Merkedagenekommer stort sett i samme
rekkefølge hvert år. Unntak er de bevegeligehelligdagene.Spørsmålc kommer inn på denne
forståelsen.Eleveneskal både ignorere årstalletog vurdere rekkefølgenav datoer.Feil svarkan
komme av en svikt på ett av disse feltene.
Av elevenei 6. klasseer det litt under halvparten(42 %) som svarerriktig. I 9. klassesvarerlitt
over halvparten (57 %) riktig. Når det er flere eleveri 6. klassesom svarerÅse (43 %) enn Kari
(42%), skyldesnok det at de ser at Åse er den som er født nærmestetter Per.De overserat
bådeKari ogToilfyller år før Åse. Også 28 %oav elevenei 9. klassesvarerÅse. Elever som
svarerRolf, kan ta feil av rekkefølgen av månedene.

53

5.3 Kalenderen
Noen av vanskene med kalenderen er at månedene ikke er like lange, at månedene ikke
rommer hele uker, og at månedeneikke er like med hensyn til ukedag og dato. Det gjør
kalenderenlite oversiktlig, og ikke alle elever forstår systemet.Det er viktig å kunne lese av
kalenderen.Forståelsenav at ukene går sin jevne gang uavhengigav om månedeneer ulike, har
ogsåbetydning.Oppgavennedenfortar for segdisseto problemstillingene.

Oppgave 29,6. klasseog oppgave8o9. klasse
Dette er en kalender for februar.

Februar
7
tra

J

t0
t7
24

-l

n
Ø
oe

4
ll

Ø
oa

r-i

H

Ø

o

(a

oa

da

oq

I

2

0a

u)
Q

I
6
8
9
T2 13 t4 l 5 16
t8 l 9 20 21 22 23

a Hvilken ukedag er 5. februar?

b Hvilken ukedager 1. mars?

)

c Hvor mange
søndagerer det i mars?

25 26 27 28

Oppgaveeksempel29

Oppgave29a,6. klasse(N :457) og oppgave8 a, 9. klasse(N:452)

Ubesvart
Onsdag(Riktig svar)
En av de andre dagene

6. klasse

9. klasse

4

90

2

97
0

Tabell 38: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 29a,6. klasseog oppgave 8a, 9. klasse

Nestenalle elevenei 9. klasseleserav riktig ukedag.I 6. klassesvarerca. 90 oÅrlktig.
Oppgave 29b,6, klasse(N = 457)og oppgave 8b,9. klasse(N:452)

Ubesvart
Lørdag (Riktig svar)
En av de andre dagene

6. klasse

9. klasse

9
71

a
J

l4

86
7

Tabell 39: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 29b,6. klasseog oppgave 8b,9. klasse

29 % i 6. klasseog 14 % i 9. klassesvarerikke riktig dag for l. mars.Halvpartenav dem svarer
en av de andre dagene,resten angir ingen ukedag eller unnlater å svare.Det tyder på at forholdsvis mange ikke beherskerkalenderenpå annenmåte enn at de kan lese av riktig.
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Oppgave29c,6. klasse(N = 457)og oppgaveBc,9. klasse(N = 452)

Ubesvart
5 (Riktig svar)
4

6. klasse

9. klasse

t4

3

34
l4

53
38

Tabelf 40: ProsenMsfordeling av elevsvarpå oppgave29cr6.klasseog oppgavegc,9. klasse

Spørsmålc er mer sammensatt
enn de to forrige. Her må elevenbådevite at det er mer enn
28 dageri mars, og leggetil side forestillingenom at <det er (ca.) fire uker i månedeu.
Omtrent33 % i 6. klasseog omtrent53 % i 9. klasseklarerdette.Somventeter 4 dethyppigste
feilsvaret.

5.4 Klokkø
Man må kunneleseav klotfta for å holdestyr på de dagligegiøremålene.
Ikke alle eleverkan
orienteresegpå klokka,entendetgjelderanalogeeller digitaleur. En vanskeer at språkbruken
variererved at tidspunlxnoengangerangisut fra en analogog andregangerut fra en digital
klokke.Det vanligstei våredagerer å bruke formen 13.45skriftlig,
k ort på to mxrTlig.
Uttrykk som l<vart på og fem over halv viser til langviserens^en
bevegelseover urskiva.
Forståelsen
av at bådelilleviserenog langviserener i en kontinuerligbevegelse,
kan ogsåvære
forskjellighoselevene.

Oppgaveeksempel
30
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Oppgave23a,6.klasse(N = 457)

6. klasse

Ubesvart

I

Riktig plassertlilleviser
L leviserpå 7

79
2

Lilleviserpå 8

t7

Riktig plassertlangviser
Andre stillinger på langviser

95
4

Tabell 41: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 23a, 6. klasse

Denneoppgavenble baregitt til 6. klasse.79 % plassererlilleviserennoenlundemidt mellom 7
og 8. 17 Yolar lilleviserenpeke mot 8. Noen få lar viserenpeke mot 7 eller i en annenretning.
De aller flestelar langviserenpeke mot 6 når klokka er halv et eller annet.Men det er noen ffi
som velger andrestillinger.

Oppgave23b,6.klasseog oppgave15a,9.klasse
Tegninn visereslik at klokka viser riktig tid.

Klokka er 17.07

Oppgaveeksempel31

Oppgave 23b,6. klasse(N = 457) og oppgave 15a, 9. klasse(N :439)

Ubesvart
Riktigplassertlilleviser
Lilleviserpå 5
Riktig plassertlangviser
Andre stillinger på langviser

6. klasse

9. klasse

2
24
62
81

29
63
83

t6

l6

Tabell 42: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 23b,6. klasseog oppgave 15a,9. klasse

De aller fleste lar lilleviserenpeke mot 5 eller i nærhetenav dette tallet. Men forholdsvis ffi
(henholdsvis24 oÅog 29 oÅ)lar viseren gå litt forbi femtallet. 16 o/oav elevenepå begge trinn
lar lilleviserenpeke i andreretninger.Litt mer enn fire av fem elever(bådei 6. og 9. klasse)har
noenlunderiktig plasseringav langviseren.Omtrenthver sjetteelev har feil plassering.
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Oppgave15b,9.klasse
Tegninn visereslik at klokka viser riktig tid.

Klokka er ti på halv tre.

Oppgaveeksempel32

Denne oppgavenble baregitt til 9. klasse.Omtrent 20 % plassererlilleviserenfeil, mens bare
halvparten så mange plasserer
feil.
langviseren
Oppgave15b,9.klasse(N:438)

9. klasse

I

Ubesvart
Riktig plassertlilleviser

80

Lilleviserpå 2
Lilleviserpå 3
Riktigplassertlangvrser

4

1l
90

Andre stillinger på langviser

9

Tabell 43: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 15b,9. klasse

Er elevenelike kjent meddigitalesomanalogeur?De ble ogsåbedtom å angiklokknhalv åtte,
slik at dekunnebrukesiffer.

Oppgave26a ogb, 6. klasseog oppgave2019.klasse
Perhar en radio med digitalur.
Skriv tallenefor minutter og timer sHkat klokkeneviser riktig tid:

a Klokka er halv åtte om morgenen.

b Klokka er ti over halv fire om
ettermiddagen.

Oppgaveeksempel33
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Oppgave26a,6.klasse(N = 457)og oppgave20,9. klasse(N :439)

Ubesvart
07.30(Riktig svar)
08.30
08.00

6. klasse

9. klasse

2

I

69
l8

9I

2

2

)

Tabell44:Prosentvis
fordelingav elevsvarpå oppgave26a,6.klasseogoppgave20,9.klasse
69 % i 6. klassegir riktige siffer. Det er noe lavere enn ved bruk av visere. Langt færre elever i
9. klasse svarer feil. For begge trinn er den vanligste feilen å skrive 08.30. Men en del skriver
også 08.00. For øvrig forekommer det en rekke ulike skrivemåter,men ingen av dem samler
mange elever.
Oppgaveb ble bare gitti 6. klasse.
Oppgave26b,6.klasse(N :457)

Ubesvart

15.40(Riktigsvar)
16.40

6. klasse

4

54

t2

(0)3.40

J

16.10

9

Tabell 45: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 26b,6. klasse

Litt over 54 % skriver riktig svar.Den vanligste feilen er 16.40(12 %). Her mestrer eleveneto
av tre vansker:40 (minutter) og større enn 12.3 %oav elevenesvarer3.40. De har ikke fått med
seghvordan vi skriver tidspunkt om ettermiddagen.Kanskje har de selv klokker som er innstilt
slik at de viser <britisk> skrivemåte?16.10 forekommer svært hyppig. De elevenesom svarer
det, har ikke filtt med seghvordan man justerer for den halve timen.

5.5 Timer og minutter
Noen gangerangir vi timetalleti et klokkeslettfra 0 tLl24, andregangerfra 0 til 12. Barn som
har problemer med å gå fra den ene angivelsentil den andre, kan også ha problemer med å
beregnetimetall ut over ett døgn.OppgaveI2a, 6. klasseog oppgave22a,9. klassekan gi en
indikasjon på slike problemer. Feil svar kan også komme av at elevenehar problemer med å
lese teksten, ikke vet hvor mange timer det er i døgnet,har vanskermed å regne eller er unøyaktige i arbeidetmed oppgaven.
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Oppgave12a,6.klasseog oppgave22a,9.klasse
a Hvor mangetimer er det fra mandagmorgenklokka åtte til tirsdag kveld
klokka sju?
Svar:.

.... timer

b Hvor mangeminutter er det fra klokka 08.45til klokka 14.10?
Svar:.

.... minutter

Oppgaveeksempel34

Spørsmålb tar for segproblemetmed tidsangivelsei timer og minutter.Selv barn som kan si at
det er 60 minutter i en time, har en tendenstil å oppfatteklokkeslett som desimaltall. Dette kan
vi i noen grad oppdagenår vi ber eleveneom å beregnetidsrommetmellom to klokkeslett.
Oppgave12a,6.klasse(N = 434)og oppgave22a,9,klasse(N :439)

Ubesvart
3 5 mer (Riktig svar)
l l mer
23 timer

6. klasse

9. klasse

t0

5
50
5
18

I9
9

25

Tabell 46: Prosentvisfordeling av elevsvar på oppgave 12a,6. klasseog 22a,9. klasse

Mens halvpartenav elevenei 9. klassesvarerriktig, klarer bare 19 oÅav elevenei 6. klasse
oppgaven.Dette skyldesi liten gradat eleveneikke prøverå svarepå oppgaven.
Av feilsvar forekommer 23 timer hyppigst på begge klassetrinnene.Dette svaret tyder på
manglendeoppmerksomheteller forståelseav at man først må ta 24 timer (og ikke 12 timer)
for å komme til sammetidspunkt nestedag og derettertelle ytterligere 1l timer. En annenforklaring kan være at man overserat det andre klokkeslettet er om kvelden. Det kan imidlertid
igjen indikere at elevenikke er tilstrekkelig oppmerksompå at klokka er sju to gangeri døgnet.
Det beste er å be om en muntlig forklaring for å få fram tenkemåtenhos hver enkelt elev. En
del elevervil da selv oppdagefeilen og korrigereden.
Elever som svarer11 timer, har antakeligoversettat det var klokka sju nestedag.Tall som 34
og 36 kan skyldes<tellefeil>>
når elevene<tellersegfram på klokka>. I kategorienandresvarer
ingen feilsvar framtredende.
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Oppgave12b,6. klasse(N = 434)og oppgave22b,9, klasse(N = 439')

Ubesvart
325minutter(Riktig svar)
525minutter
5,65minutter

6. klasse

9. klasse

26

t4

l6
2

4l
I

2

I

Tabell47:Prosentvis
fordelingav elevsvarpå oppgave12b,6.klasseogoppgaye22b,9.klasse
Forholdsvis mange elever,særlig i 6. klasse,finner denne oppgavenså vanskelig at de ikke gir
noe svar.Bare 16 o/opå detteklassetrinnetfinner riktig svar.Thllet på riktige svar i 9. klasseer
betydelig høyere(41%). Rundt regnethalvpartenav elevenegir svar som man ikke uten videre
kan finne gnrnnen til bare ved å se på svaret.(Siden en del eleverforetok beregningeni margen
på oppgavearketunder den landsomfattendestandardiseringen,ble det illustrert at mange
gjorde regnefeil, og at mange gjorde mer enn en feil i beregningene.Det er derfor ingen
<typiske> feilsvar som ofte går igjen.)
Vi har plukket ut tre svar som kan indikere at eleveneer usikre på om det er 60 eller 100 minutter i en time. Vi ser at dennefeiltypen forekommer oftere blant de noe yngre elevene.
Elever som regner 100 minutter i en time, kan f;i svaret 525 minutter, hvis de ikke gjør
andre feil i tillegg. Andre tall man i den forbindelse kunne se etter, er for eksempel 565
(500 + 55 + l0). Elever som fiir 5,65,har subtrahertsom ved desimaltall.565 kan ogsåforekomme her (5,65 ' 100). Elever som fiir 335, kan regne om fem timer til 300 minutter på riktig
måte,men <glemmen>at kvarteretfra 8.45 til9.00 er 15 minutter,ikke 25.

5.6 Måling qv tid
Vi måler tid ved å telle enheter.Når vi regner ut alderen til en person, tar vi utgangspunkti
kalenderen.Tallene for fødselsdagenog dagen i dag sammenlignes.Vi teller hele år, måneder
og dager.Behovet for nøyaktighetavgjør om vi trenger ta med dagene,eventuelttimene. Når vi
tar tida under et idrettsarrangement,går vi over til egentlig måling ved å bruke klokker. Avhengig av hvor nøyaktigeklokkene er, teller vi timer, minutter, sekunderog deler av sekunder.
Ingen målinger kan bli helt nøyaktige, heller ikke tidsmålinger. Det er en del av målingenes
vesen.(Se kapittel 1.) Dette henger sarnmenmed at det er grenserbåde for hvor nøyaktig man
kan definere den størrelsensom skal måles, hvor nøyaktig måleinstrumenteter, og hvor nøyaktig man er i stand til å utføre målingene. I idretten har man blitt stadig mer nøyaktig i beskrivelsen av det å komme i måI. Man utvikler elektroniske måleinstrumentersom skal være
mest mulig uavhengigeav menneskeligunøyaktighet.Det betyr at måleusikkerhetenreduseres
til et nivå som man for tida kan akseptere.
Elevenesforståelseav at enhver måling er beheftet med en usikkerhet, og at denne usikkerhetenkan tallfestes,utvikles etter hvert. Oppgave l8 for 9. klassekan gi et innblikk i hvor langt
elevenehar kommet i denneutviklingen. (Det første spørsmåletgjelder i hvilken grad elevene
ser sarnmenhengenmellom fart, tid og strekning.)
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Oppgave18,9.klasse
Pået idrettsstevne
har Kåreto meterigien av 60-meteren
når per går i måI.
De harhver sin tidtaker.BeggeoppgirtiOa7,9 sekunder!
a Omtrent hvor stor tror du forskjellen egentligvar?
Svar:.

.... sekunder

b Hvordan kan slike feil skje?
c Kom med forslagtil hvordan man kan forbedre tidtakingen.
Oppgaveeksempel35

9PPg"n" 18a,9. klasse(N = 439)

0,1-0,4(Riktigsvar)
0,5-0,9
1,0-l,g

2(,0)
Mer enn 2 sekunder
Tabell 48: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave
lga, 9. klasse

Det riktige svaretville være ca.0,2 s. Det vil man ffi hvis
man beregnergjennomsnittsfarten
eller gjør et grovt overslag.Erfarne tidtakereog idrettsutøvereville
ogsåsi dette uten å gjøre
noen form for beregning.vi har likevel <godtatt>0,1-0,4
s som riktige svar.omtrent en firedel
av elevenegav et slikt svar.Langt flere har angitt ett sekund
eller Åer. Det tyder på at deres
kvalitative begrepom fart og tid er sværtusikkert.
Det var ikke lett å kode-svarene
på spørsmåll8b. En velvillig vurderingresultertei at ca.20
%o
av eleveneforstodat slike feil kan skje ved tilfeldige unøyaktigheter
som i alle andremålinser.
Oppgave18b,9. klasse(N :439)

Målefeil, tilfeldige feil
En av tidtakernesfeil
Villet feil av tidtaker

Unøyaktigeklokker
Løperensfeil
Tabell 49: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave
lEb,9. klasse

6T

Noen flere elever hevdet at en av tidtakerne var skyld i feilen. En del av disse elevenemente at
det var en villet feil. Noen gav en av løperne skylden for feilen! Ca. 8 oÅ mente at feilen
skyldtes unøyaktige klokker. Svært få svarte på spørsmål 18c om hvordan man kan forbedre
tidtakingen. Delvis knyttet forslageneseg til svarenepå b. Dette spørsmålet(og spørsmålb)
kan være et godt utgangspunktfor gruppe- og klassesamtalerfor å bevisstgtrøreeleveneom at
all måling er beheftetmed feil, og at størrelsenpå målefeil kan reduseres.

5.7 Hvor løng tid tar det å bevegeseg en gitt strekning?
Hvilken forståelseelevenehar av fart, knyter segtil spørsmåletom hvor lang tid det tar å
bevegesegen gitt strekning.Ovenforharvi vist at mindreennhverfierdeelevi niendeklasse
Et par tilgir en realistiskvurderingav hvor langtid det tar il løpe2 m i et sekstimetersløp.
svarendespørsmålgir et noemer positivtinntrykk.

Oppgave31.,6.klasseog oppgave5,9. klasse
Vinnerenav et kappløpbruktetida 3 minutter47,5 sekunder.
a Hvor langt tror du løpet var?
tr

100m

tr
tr
tr
tr

400m
1500
m
5 000m
10000m

b Regnut hvor mangesekunderhan brukte.
Oppgaveeksempel36

Oppgave31a,6. klasse(N :457) og oppgave5a, 9. klasse(N :451)

6. klasse

9. klasse

6

39

2
56

9

4

Ubesvart

1500m (Riktigsvar)
1 0 0m
400m
5000m
l0 000m

1^

JZ

9

0

27
8
0

Tabell 50: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 31a,6. klasseog oppgave 5a,9. klasse

Vi serat56oÅ i 9. klasseog 39 %i6. klassesvarer1500meter,som erdet forventedesvaret.I
6. klassesvarernestenlike mange400 meter, som er det vanligstefeilsvaretogsåi 9. klasse.
Den angitte tida svarertil normal gangfart på 400 meter.
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Oppgave 31b, 6. klasse(N = 457)og oppgave 5b, 9. klasse(N = 451)

Ubesvart

227,5(Riktigsvar)
347,5

6. klasse

9. klasse

28
35

t9

4

63
2

Tabell 51: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 31b, 6. klasseog oppgave 5b, 9. klasse

Ovenfor har vi sett at mangeeleverpå beggeklassetrinnenehar vanskermed å regnetimer og
minutter om til minutter. I tabell 5l ser vi at svært mange elever finner denne oppgavenså
vanskeligat de ikke svarerpå spørsmålet.Litt over en tredel av elevenei 6. klasseog nestento
tredeler av elevenei 9. klasseklarer likevel å finne riktig svar.
En del eleverfår svaret347,5.De regnermed 100 sekunderi minuttet.Noen få eleverffir 208,5.
De skrivertida som 3.47,5minutter og multipliserermed 60, som om det er et desimaltall.For
øvÅg er det en rekke ulike regnefeil og feilstrategieri kombinasjon som gir et utall av feilsvar.
I oppgaveeksempel37 møter eleveneen tilsvarendeutfordring som i oppgavenovenfor.

Oppgave30,6. klasseog oppgave23,9. klasse
Andersen er pensjonistog sykler hver dag til butikken for å handle.
Ilvor lang tid tror du han bruker, når veien er 5 km lang?

tr
n
tr
tr

ca. 5 min
ca.20 min
ca. I time
ca.2timer

Oppgaveeksempel37

Oppgave30, 6. klasse(N :457) og oppgave23,9. klasse(N:439)

Ubesvart

20 minutter(Riktig svar)
5 minutter
I time

2timer

6. klasse

9. klasse

6
53

56

4

2

30
3

30

J

4

Tabell 52: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 30,6. klasseog oppgave 23,9. klasse

Elevene på de to klassetrinnenehar svært lik svarfordeling. Litt over halvparten gir det forventedesvaretpil20 minutter.Noen eleversyneså ha regnetmed at Andersentil sammensykler
10 km, og at spørsmåleter hvor lang tid han bruker på denne strekningen.Da er 20 minutter i
minste laget, og svaretbør være I time. Oppgavenbør formuleres slik at det ikke er noen tvil.
Valget av 1 time kan ogsåvære aktuelt,hvis man tenker segen forholdsvis forsiktig person,som
sykler i gangfart.Opplysningenom at han er pensjonist,er unødvendigog kan forvirre noen.
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6 Vinkler

Erfaring fra samarbeid med lærere viser at mange føler usikkerhet når det gjelder vinkelbegrepetog hvordan det skal formidles til elevene.Tilnærmingene er forskjellige i lærebøker
og i oppslagsverk.La oss se på tre eksempler.
I Går vi til KunnskapsforlagetsMatematikkleksikon(1997), finner vi følgende definisjon: En
vinkel består av to stråler som går ut fra sammepunkt O (vinkelenstoppunkt) i et orientert
plan. De to strålene knlles vinkelensben.
2 Grunntall & utgitt av Elektronisk undervisningsforlag,gir følgendedefinisj on: En vinkel er
området mellom to stråler med sammeendepunkteller to linjer som lcrysserhverandre.
3 Matematikk 8, utgitt på Achehoug (1996), velger ikke å gi noen definisjon av vinkel.
Kapittelet startermed eksemplerpå rotasjoner.
Tradisjonelt har vi to definisjoner av størrelsenpå en vinkel.
1 Lengden av buen på en sirkel med radius 1 og med sentrum i vinkelens toppunkt. Siden vi
vet at omkretsenav en sirkel er 2 . tr . r, vil størrelsenpå en vinkel være mellom 0 og 2n.
Enhetenkalles radian.

Vi går fra radianertil graderved å multipliseremed 360
2n
2 Vi definereren hel omdreiningtil 360" (360grader).En mindreomdreiningvil gi et forholdsvismindregradtall.
Vi går fra gradertil radianerved å multipliseremed

ffi

.

På lommeregnere
og i regnearkvil forståelseav de to enhetene(og en omregning)væreen
aktuellproblemstilling.Elevenekommerfort i situasjonerhvor de to måleenhetene
kan skape
forvirring.
Elevenearbeidermedvinkler i ulike situasjoner.
Påpapireter det vanlig entenå målevinkler
med en gradskiveeller å tegne/konstruere
vinkler. Dreining av figurer et gitt antall grader
kan ogsåværeaktuelt.Hvilken definisjonav vinkler bør vi bruke?Erfaringsmessig
skaper
den førstedefinisjonenforvirring når det gjelder å forstå størrelsenav vinkelen.Hvis man
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fokusererpå beina, kan det oppståen misoppfatning om at det er <lengden>av strålene(tegnet
lengde) som avgjør hvor stor vinkelen er.
Den andredefinisjonenskulle tilsi at vi måler arealetinnenfor enhetssirkelen,
ikke buen. Det
ville gi halvpartenså store måltall, og betegnelsenradianer passerheller ikke. På den andre
siden blir vinkelen størreetter hvert som områdetblir større. Slik sett er definisionenbrukbar.
Hvis man fokusererpå arealet,kan man ffi en misoppfatning om at størrelsenknytter
seg til området slik det kommer fram på tegningen innenfor buen og mellom de
tegnedestrålene.
Hvis man fokuserer på buen, kan det tilsvarende oppstå en misoppfatning knyttet til
buelengdenpå tegningen.
Vi kan muligensforebyggedissemisoppfatningenenoe ved at vi heletida viser til enhetssirkelen eller tegnerbuer med en bestemtradius.
Den tredje <definisjonen>knytter seg til dreining eller rotasjon.Men hvordan måler vi dreining? Må vi ikke ogsåher innom <enhetssirkelen>
for å finne et mål?

6.7 Hva viser støwelsenpå en vinkel?
Oppgave14, 6. klasseog oppgave9,9. klassehar til hensiktå avsløremisoppfatningenesom vi
har nevnt ovenfor,hos eleverpå disseklassetrinnene.

Oppgave 14r6. klasse og oppgave 9o9. klasse

Hvilken av vinklene ovenforer størst?
Oppgaveeksempel38
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Oppgave14,6. klasse(N = 434)og oppgave9, 9. klasse(N = 452)

Ubesvart
C (Riktig svar)
A
B
D
E

6. klasse

9. klasse

4
45
15
6

I
87
7
I
0

3
24

2

Tabell53: ProsenMsfordeling av erevsverpå oppgeve14r6. klasseog oppgeve9, 9. klasse

Vinkel C er riktig svar.De flesteniendeklassingene
(87 %) krysserav for dettealternativet,
mensbare45 % i 6. klassesvarerriktig. For 9. klasseer vinkel A det vanligstefeilvalget.
Dennevinkelenhar lengstbue.Omtrent15%oi 6. klasseog7 oÅi 9. klasserynir å leggevikt
på lengdenav deninntegnede
buen.For 6. klasseer vinkel E det vanligstefeilvalget,T4o/opå
dette klassetrinnetvelger vinkelenhvor det er tegnetlengstvinkelbJin,til tross for at den
<spriken>
minst.Sværtft $ør dettevalgeti 9. klasse.I 6. klasseer det ogsåen betydeligandel
somvelgervinkel B (størstarealinnenforbuen)og vinkel D (lengstavstandmellomb-uenog
toppunktet).

6.2 Sømmenhengmellom stønelsenepå vinkler
Vinkler målesmedgradskiverellermer avanserte
redskaper.
Men i geometrienarbeidervi mye
medvinkelberegninger
basertpå definisjonereller bevis-Det er av interesseå vite om elevene
kjennerde mestgrunnleggende
forholdene.

Oppgaveeksempel
39
Oppgave10,9.klasse(N = 452)

Ubesvart
30" (Riktig svar),30
45"
600

Mellom35oog 50o,unntatt45.; vinkelmåling
Tabell 54: Prosentvisfordeling av elevsvarpå oppgave10,9. klasse
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9. klasse

3
67
7
6
8

Omtrentto tredelerav elevenei 9. klasse(seD)at vinkolenmå være30ofor at summenskalbli
180o.Hvis manmåler,finnerman et tall på mer enn35. Det kan derforantasat en god del av
de 8 o/osomangirmellom35oog 50", harmålt. I tillegg kommerca.7 oÅsomsvarer45". Disse
elevenekan ha målt eller valgt en kjent vinkel som er omtrent like stor som vinkelen det er
spurtom.

Oppgaveeksempel40

Oppgave28, 9. klasse(N = 439)

II
I

Ubesvart
80'(Riktig svar),80

9. klasse

ll

67

600

f

900

3

II

Tabell 55: Prosentvisfordeling av elevsvarpå oppgave28r9. klasse

i

Somi oppgavel0 er det ogsåher omtrentto tredelerav elevenei 9. klassesomgir riktig svar.
Vinkel A må være80ofor at swnmenskalbli 180o.Hvis man måler,finnerman ca. 78oeller
79o.Sværtfii angirdettetallet.Derimotvelger5 yo 60" og3 oÅ90", somer <kjente>>
vinkler.

I

i

6.3 Dreining
I
t

I

I oppgave17 i6. klasseog oppgave1l i 9. klasseer detflerefallgruver.Noeneleverserenvinkel (mellomviserne)og kan oppfatteat man spørom hvor stor dennevinkelen er.Andre elever
har et såfiernt forholdtil vinkler at de leterettertall på figuren.Dermedsvarerdemedentidsangivelse.
Ytterligereen vanskeligger i at utgangspunl$et
ikke er tegnetpå figuren.Hvor stod
langviserenkloklca5? Hvor stodlilleviserenklokka 4? Elevenemå sefor segen dreiningmed
et utgangspunktog et sluttpunkt.

I
I

t
ir
II
I

I

It
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Oppgavel7ao6.klasseog
oppgave1la og b,9. klasse

Klokka viserkvart overfem.
a Hvor mangegrader har den lange
viserendreid sidenklokka fem?
b Hvor mange grader har den lille

viserendreid sidenklokka fire?

Oppgaveeksempel41

Spørsmåla ble gitt til beggeklassetrinnene.Spørsmålb ble bare gitt til 9. klasse.Hensikten
med oppgavenvar å finne ut om eleveneforbinder noe måltall med en vinkel som kommer
fram ved en kvart omdreining. Trolig har ikke alle eleveneoppfattet situasjonen,hvis de ikke
til vanlig betraktervinkler ogsåsom et mål for dreining.Det er forholdsvisffi eleversom ikke
har svart på denneoppgaven.Det viser at det store flertallet av eleveneselv har ment at de har
forståttspørsmålet.
Oppgave17a,6.klasse(N:457) og oppgave1la,9. klasse(N:452)

Ubesvart
90" (Riktig svar),90

1 5 ",1 5 ,l5 mi n
3
45",45
60",60

6. klasse

9. klasse

9

4

32

62
5

24

a
J

34

2

l0
J

Tabell 56: Prosentvis fordeling av elevsvar på oppgave 17a,6. klasseog oppgave 11a,9. klasse

Det er en kraftig økning av riktige svar fra 6. til 9. klasse.Kan det tenkesat elevenei 9. klasse
gjennom matematikkundervisningenhar blitt kjent med det dynamiske vinkelbegrepet,det at
vinkelen dreies90o,i tillegg til det statiskevinkelbegrepet?
Feilsvarenesprer seg over en rekke tall. I 6. klasse går tallet 15 igjen i en eller annen forbindelse.Her synesman å blande tidsmåling og vinkler sammen(det er gått 15 minutter). I
9. klasse er dette problemet mindre utbredt (5 %).Langviseren peker mot tallet 3. 1 % i
6. klassevelger dettetallet. Betydelig færre eleveri 9. klassegjør det samme.
<Kjente>vinkler går igjen ogsåi denneoppgaven.I 9. klassesvarerl0 % 45 eller 45", og3 oÅ
svarer60 eller 60o. Tilsvarendetall for 6. klasseer 34 oÅog 2 %o.Har man bare valgt blant
<kientevinkleo. eller kan dissesvareneha en annenforklarins?
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Dreiningsvinkelen til den lille viseren er betydelig vanskeligereå finne enn svaretpå de andre
oppgavene om vinkler. Enklest er det å beregne hvor stor dreining en time representerer
(360'lI2: 30o).Dernestleggerman til Il4 av 30' (7,5'). Bare ca. 4 Yoav niendeklassingene
klarer denneoppgaven.
Oppgave1lb,9. klasse(N :452)

9. klasse

Ubesvart
37,5' (Riktigsvar),37,5

10
4

30o,30

T2

40",40

9

45",45
Mellom5" og25"
Tallmellom30" og 45",unntatt37,5"og 40"

)

L7

t0

Tabell 57: ProsenMs fordeling av elevsvar på oppgave 1lb, 9. klasse

Omtrent 26 %ogir tallene 30, 40 eller 45, som syneså være resultat av et overslageller en gjetning. Ytterligere ca. l0 %oav eleveneforeslår andre tall mellom 30 og 45. 17 %osvarermellom
5 o925. Det kan tyde på at de tror utgangspunktetfor dreiningen var klokka 5. Omtrent hver
fierde elev gir tall som ligger utenfor området 545.
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DEL2
IDEER TIL UNDERVISNINGSAKTIVITETER
I dennedelen skal vi presentereen samling av undervisningsaktivitetersom har som siktemål å
fokusere på noen av de viktigste misoppfatningeneog vanskenesom må overvinnespå veien
fram mot en solid forståelseav måling og enheter.Disse vanskeneog misoppfatningenehar
ståttsenffalti del l.
De aller fleste aktivitetene kan brukes på mange ulike måter i undervisningen.I KlM-heftet
Introdulæjon til diagnostisk undervisning (Brekke 1995) har vi diskutert diagnostisk undervisning, som har det særpregetat feil og misoppfatninger som elevene gjør, brukes på en
konstruktiv måte. Diskusjoner av ideene som knytter seg til begrepene,og tid til å reflektere
over det man gør, står sentralt i denne arbeidsmåten.De fleste av aktivitetene er laget med
dette som siktemåI. Derfor tilrår vi at man leser kapittel 3 i introduksjonsheftetfør man tar i
bruk aktivitetene i denne samlingen.Siden diskusjonerog refleksjoner står sentralt i læringen,
tar vi i kapittel 4 opp noen generelleproblemstillinger om klasseromsdiskusjoner.
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7 Diskusjoner i klasserommet

Det synes å være enighet om at dersom man ønsker at elevene skal knytte forståelse til
matematikk, slik at faget ffir mening for dem, må de få anledning til å diskutere og omformulereegneideer.Kerry (1981) sier detteslik:

Children learn by talking and listening and should be given more opportunities to talk.
Children talking in small groups are taking more active part in all their work. Tentative
and inexplicit talk in small groups in the bridge from partial understandingto confident
meaningful statements.Present talk isfuture thinking.

Tradisjonellundervisningmed en lærerdominertstil og lærebøkersom legger vekt på individuelt arbeid,holder både mengdenog kvaliteten av diskusjonerpå et lavt nivå. Ofte assosierer
lærereelevdiskusjoner'med
høyt støynivåog mangelpå disiplin. Å be barn presenterearbeidet
sitt eller forklare ideenesine til klassenkrever omtanke.Det er viktig hprøve å skapeen atmosfæreder feil og uklart uttrykte ideer er velkomne, og der disseideeneblir diskutert i stedetfor
å bli kritisert og latterliggjort. Forsøk på å oppnå denne atmosfærenkan ta mange praktiske
former. Lærerenkan for eksempel:
. samlenoen anonymeforslag fra elever,skrive dem på tavla og diskuteredem
o spørre en representantfra hver gruppe om å legge fram et syn som gruppen er enig
om. Løsningeneblir dermedassosiertmed gruppenog ikke med den enkelte.
Mange matematikklærerehar få erfaringer med å bygge opp undervisningenrundt diskusjoner
i matematikk. Derfor er de usikre på hvordan de skal organisere slike diskusjoner. Muntlig
arbeid er ofte avgrensettil kortere perioder med spørsmål fra læreren fulgt av korte svar fra
elevene.Elevene får liten anledning tll il gSørerede for og utvikle egne ideer, og når slike anledninger oppstår,er eleveneofte mer opptatt av kvaliteten på presentasjonensin enn innholdet
i bidraget. Nedenfor peker vi på noen elementerved det å bruke diskusjon i smågruppereller i
heleklassen.
Etter at et problem eller et tema har blitt introdusert, blir elevenevanligvis bedt om å arbeidei
grupper til de kan enes om et svar.Ved starten av et nytt tema tar det oftest tid å få tak i den
sentraleinformasjonen og ideene. Gruppediskusjonenekan da være fragmentariske,idet man
bruker stikkord, halve setningeq spørsmålosv. Dette er det utforskende stadiet i diskusjonen.
Selv om argumentasjonenkan synes usammenhengendeog dårlig uttrykt når gruppene får
arbeideuforstyrret, er det her organiseringenog omformuleringen av ideer oppstår.
Iløpet av slike diskusjoner er det ofte vanskelig for lærerenå motstå trangen til å blande seg
inn for å påpekeat svareter rett eller galt. Men i dennefasener det viktig å gi elevenetid. Flere
undervisningseksperimenterhar vist at klasser gjør det klart bedre på tester når lærerenikke
prøver å <avslutte>diskusjonenefor tidlig ved å peke på det rette svaret eller den rette måten
for eleveneå tenke på. Vi vil understrekeat det er vanskelig for lærerenå finne det rette tidspunktet for å bryte inn og å vite hvor ofte slike avbrudd bør komme.

7l

Lærerrollen i klassediskusjonerskiller seg fra den vanlige rollen i klasserommet.I diskusjonenekan lærerenarbeideslik oppstillingen nedenfor viser.
I

Væreen ordstyrer eller tilrettelegger som
.
.
.
.

styrer diskusjoneneog lar alle få anledning til å delta
ikke avbryter eller tillater andre å avbryte en som snakker
verdsetteralle meninger og ikke trekker fram sitt eget syn
hjelper elevenetil å klarlegge sine egneideer

<Hør på hva Anne sier.> <Thkk Helge! Nå, hva mener du, Marit?> <Hvordan reagererdu på
det, Åse?> <Er det andre ideer her?> <Kan du gjenta det du sa, Petter?>>
2

Noen ganger være en (utspørrer> eller <provokntøn) som
.
.
.
.
.

introdusereren ny id6 når diskusjonener laber
følgeropp et synspunkt
spiller <djevelensadvokat>
fokusererpå et viktig begrep
unngår å stille multiple, ledende,retoriske eller lukkede spørsmål som bare trenger
enkelte ord til svar

<Hva ville hendedersom...?><Hva kan du si om svaretnår du multiplisererto tall?>
3

lkke væreen dommer eller <vurdererDsom
. vurderer hvert svar med <jo, <godt>, <<interessant>
eller lignende. Slikt hindrer ofte
andre i å komme fram med alternative ideer og oppfordrer til en <ytre akseptabel>
framførelsei stedetfor en utforskendedialog

<Dette var ikke nøyaktig det jeg hadde i tankene.><<Duer nesten framme.> <Ja, det er rett.>>
<<Nei,du skulle ha sagt ...>><<Kannoen se hva som er galt med det Gunnar sier?>
Hensikten med denne listen er ikke å vise at det alltid er upassendeå evaluere elevsvar.Vi
prøver bare å peke på at dersom læreren ofte opererer på denne måten, endrer diskusjonen
karakter, enten til en periode der lærerenblir den dominerendeparten, eller til en periode med
<<spørsmålsgjetting>,
der hovedvektenikke først og fremst blir lagt på en utforskende dialog,
på
ytre
men
akseptableprestasjoner.Dersom evalueringmå foretas,bør den komme ved slutten
av diskusjonen. Det har mange ganger vist seg at hvis arbeidet avsluttes mens diskusjonen
pågår,argumentererog tenker elevenefremdelesnår de forlater timen.
Når vi her taler om diskusjoner, må vi understrekeat de kan ta mange former og ha ulike
formåI. Det er for eksempel forskjell på diskusjonenemellom fii elever på det utforskende
stadiet og diskusjoner der man skal dele erfaringer med hverandre eller oppsummereetter at
man har arbeidet en stund med for eksempelmultiplikasjon med desimaltall. Nedenfor peker
vi på noen slike hovedformer. I forbindelse med arbeid med misoppfatninger er det spesielt
viktig med diskusjoner som tar utgangspunkti elevenesideer om begrepetsom behandles,og
de løsningenede har brukt i arbeidet med dette. Det er viktig at elevene ser at det å ha misoppfatraingerikke er negativt. Det å bli oppmersompå misoppfatningergir en spesiellmulighet
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er det avgjørendeat lærerenstiller spørsmål
til å diskuterebegrepene.
I slike sammenhenger
som:

;
I

i
I

i
r
I
I

iI
l

I

. Hvorfor tror du dennemåten (en feil løsning) å løse oppgavenpå kan oppstå?
Hvordantror du eleventenker?
. Hvordanville du hjelpeen elevsomløsteoppgavenslik?
. Hvilke metoderligner på hverandre?Hvorfor? (Man kan sammenlignebådeelevsvar
på ulike oppgaverog elevsvarpå sammeoppgave.)
. Hvilken metodeer lettestå forstå?Hvorfor menerderedet?
. Hvilke metoderer rikfige?

I

i

a
i
J

Spørsmålav dennetypenbør væresentralei aktivitetenesomblir presentertnedenfor.
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8 Undervisningsaktiviteter
8.1 Kontinuerlige vøriøble
Teoretisker kontinuitet et vanskelig begrep. Barn kan likevel utvikle en viss forståelseav
variablesom kontinuerligei den forstandat:
. Verdiene følger etter hverandrei en ordnet rekkefølge.
' Mellom hvilke som helst par av verdierkan vi tenkeossen ny verdi.
' For en hvilken som helst verdi kan vi tenke oss en ny verdi så nær som vi bare måtte
ønske.
Elevene trenger erfaringer som viser at å måle til nærmestemillimeter likevel ikke gir
et
<nøyaktig>riktig svar.Men er svaretnøyaktignok for den aktuelleproblemstillingen?

Utstyr
Metermål
Papirremse
på I m
Lommeregner

Oppgave
Sitt sammento og to.
Brett papirremsaslik at dere fllr like lange deler.
Gjett hvor lang hver del blir.
Mål remsaog skriv tallet.
Regn ut lengdenved å dividere hele lengdenpå antall deler.
Sett I poeng på den som har giettet best. (Hvis beggehar sammetall, ftir begge I poeng.)
Antall
deler

Gjetning
fra elev I

Gjetning
fra elev2

MåIt
lengde

Utregnet
lengde

Poeng
elev 1

2
J

4
5
6
7
Sum poeng:

Drøft i klassen
' Hvorfor blir det mange desimalerpå noen av de lengdenedere regner ut?
'Hvor mangedesimalertrengerdu for å se hvem som har gjettetbåst?
. Kan alle brøker skrives nøyaktig ved hjelp av desimaltall?
Aktivitet2
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Poeng
elev 2

8.2 Hvor stor er I m2?
Elever får ikke et skikkelig inntrykk av måleenhetenI m2uten å håndtereden. En aktuell måte
er å bruke enhetersom man likevel er kjent med. Mest nærliggendeer det å bruke A4-ark. (16
A4-ark gir nøyaktig I m'. Men formen blir ikke kvadratisk.)Vi velger i stedetaviser.Aviserhar
forskjellige størrelser,men de kan likevel brukes.

Utstyr
Saks
Lim ellerlimbånd
Avis
Metermål

OppgaveA

. Klipp opp en avisi heleark.
. Leggarkenedelvisoppåhverandreslik at de danneret kvadratmedsiderpå 1,00m.
Arealeter da 1,00m2.
. Lim arkenesammen.

1,00m

1,00m

OppgaveB

. Prøvhvor mangeeleversomkan ståpå arketsamtidig,utenat noentråkkerut over
kanten.
. Leggarketinntil et hjørne.Er detplasstil like mangenå?

OppgaveC
. Forsøk å lage I nrl ved å bruke så fil ark som mulig. Mål lengde og breddeog tegn en
figur som viser løsningen.
Aktivitet 3
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OppgaveA gir et inntrykk av hvor stor I m2er, både i forhold til en avissideog absolutt.
OppgaveB gir erfaringer om størrelsenav I m' i forhold til eleveneselv.
Oppgave C inviterer til å lage en ikke-kvadratisk flate. Den gir erfaringer med at 1 m2 er en
størrelse,ikke en bestemtform. Når breddenøker, redusereslengdenav rektangeletpå 1 m'?.
Hvis man ønskerå komme inn på størrelsenav A4-arket, er det aktuelt nå.
Som en utfordrende ekstraoppgavekan man be eleveneomforme et A4-ark til et kvadrat (med
sammeareal) ved hjelp av saksog limbånd.

8.3 Hvor stor er I m3?
Denneoppgavenhar mye til fellesmed oppgaveni 8.2. Hele klassenbør samarbeide,slik at det
blir seks stive kvadraterpå 1 m'hver. Nå skal kubikkmeteren utforskes.

Utstyr
Saks
Lim eller kraftig limband
Kartongfra noenstoreesker
Metermål

OppgaveA

. Klipp opp eskenei størstmulig biter.
. Lag sekskvadraterhvermedsidekant1,00m.
. Settkvadratenesammentil en terning.
. Drøft i klassenhvor mangeeleversomkan f?lplassi terningen.
. Prøv.

OppgaveB
. Tegn et rutemønster(dm'?)på et stort ark og legg arket i et hjørne av klasserommet.
. La elever stille segopp i hjørnet ved at det stadig kommer til en ekstraelev.
Vurder når elevenehar fflt opp en tenkt eskepå I m3.Hvor høy må denneeskenvære?
. Tegn ytterkantene av grunnflaten til den tenkte esken på papiret.
Hvor stor kan denne grunnflaten være?
. Hvordan kan du kontrollere om esken rommer ca. I m3?
. Tegn en figur av den tenkte eskenog sett på måI.
Aktivitet 4

OppgaveA gir eleveneinntrykk av hvor stor I m3er, både i forhold til eleveneselv og absolutt.
OppgaveB inviterer til å betrakte I m3som en størrelse,uavhengigav formen.
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Omkrets er ikke areal
Det er en vanlig misoppfatning at areal og omkrets er knyttet sammenslik at sammeomkrets
alltid omrammer like store areal. I denneoppgavenutfordres elevenepå dette punktet.
Elevene velger trolig både kjente geometriskefigurer og mer uregelmessigeformer. Dermed
blir det behovfor bådeå telle og å beregnearealet.Ved telling er det for enkelteeleveret spørsmål om hvordan deler av ruter (cm') skal behandles.

Utstyr
Snorbundeti en sløyfepåca.40,0cm
Rutearkmedruter på I crn3

Oppgave
Arbeid sammento og to.
. Legg snorapå rutepapiretog la den danneulike figurer.
Tegn av figurene langs snora.
. Se på hver figur.
Hvor stor er omkretsen?Hvor stort er arealet?
Skriv svareneinni hver av figurene.
. Hvilken form tror du figuren bør ha for å fii størst mulig areal?
Hvor stort er dette arealet?

Aktivitet 5

17

8.4 Lengde, areøl og volum i kløsserommet
Lengder, arealer og volum er mål på den ffsiske virkeligheten omkring oss. I barnehagenog
småskolener det vanlig å feste <merkelappeo på gjenstanderfor at eleveneskal knytte ordbilder til ord. Når eleveneblir eldre, gjentasdennemetodenfor innlæringenav engelskeord. Vi
kan delvis bruke dennemetodenosså i matematikkundervisninsen.

Oppgave
I
.
.
.

La elevenegiette målenepå en del lengder:
Bredden av døra (vinduet)
Høyden av døra (vinduet)
Bredden (lengden,høyden) av klasserommet
' Bredden (lengden,høyden) av skapet,krittesken, kassapå skriftprosjektøren,papirkurven, en ball osv.
La elevenemåle og settepå lapper med målene.
2
.
.
.

La elevenegjette målenepå en del arealer:
Arealet av døra (vinduet)
Arealet av klasserommet
Arealet av tavla
' Arealet av sidenepå krittesken, kassapå skriftprosjektøren,papirkurven, en ball osv.
La elevenemåle og settepå lapper med målene.
3
.
.
.

La elevenegjette volumet på en del gjenstander:
Volumet av klasserommet
Volumet av en melkekartong
Volumet av krittesken,kassapå skrift^orosjektøren,
papirkurven, en ball osv.

La elevenemåle og settepå lapper med målene.
Aktivitet 6

Like viktig kan det være å gå <motsattvei>. Vi kan be elevenese nøye på inventar og bygningsdetaljerog gi som oppgaveå finne lengderpå 1,00m, 1,0dm, 1,0cm og I mm.
Tilsvarendekan vi be elevenefinne arealerpå 1,00mt, 1,0dm', 1,0 cm2og I mm'eller volum
på 1,00m3,1,0dm3,1,0cm3og 1,0mm3.
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